
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  جيش االحتالل يهدد بتصعيد االوضاع على حدود غزة في حال استمرار اطالق الصواريخ
   القصى لليوم الثاني على التواليلمسجد االمستوطنون يواصلون اقتحامهم ل

       عباس يقطع رواتب مقربي دحالن": نت.الجزيرة"
  حماس تبحث صفقة تبادل األسرى مع مسؤولين مصريين: الحياة

  برلمانيون إيطاليون يوقعون وثيقة ترفض االعتراف األممي بالدولة فلسطينية

لقاءات المصالحة ال قيمة : الزهار

ظل عدم التوصل إلى في  اله

   اتفاق
 5ص ... 

  10/8/2011 األربعاء 2232



  

  

 
 

  

            2ص                                     2232:                العدد10/8/2011 األربعاء :لتاريخا

    :السلطة
 5  عريقات ينفي تأجيل طلب عضوية فلسطين الكاملة في األمم المتحدة.2
 5       عباس يقطع رواتب مقربي دحالن": نت.الجزيرة".3
 6  نواب حماس يستهجنون منعهم من إلقاء دروس في مساجد الضفة.4
 6  نائب فلسطيني يستهجن استمرار أجهزة السلطة في المالحقات األمنية بالضفة .5
 6  إلى لبنانمحاولة قتلي مرتبطة بزيارة عّباس ": اللينو".6
 7  اعالقة حميمة تربطنا بالطوائف اللبنانية كله: السفير الفلسطيني في لبنان.7
 7   يسلم العاهل األردني شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القدس عباس.8
 7  الفرصة سانحة النتزاع االعتراف بدولة فلسطين: البرغوثي.9
    

    :المقاومة
 8  لحةال انتخابات محلية قبل إتمام المصا: حماس.10
 8  حماس تبحث صفقة تبادل األسرى مع مسؤولين مصريين: الحياة.11
 8  المصالحة االجتماعية مدخل مناسب لتطبيق اتفاق المصالحة: صالح البردويل.12
 9   عقدة على طريق المصالحةرئاسة الحكومة الفلسطينية ال تزال: الحياة.13
 9   تتهم الحكومة في غزة بتشديد الخناق على عناصرها " السلفية الجهادية": "الشرق األوسط".14
 10  وفد من حماس بقيادة مشعل يلتقي حمد بن خليفة في قطر.15
 10  لتكون أخر قضايا الحوارات بين فتح وحماستأجيل قضية تشكيل الحكومة : ولمقبأمين .16
 11  شرق بلدة جحر الديكالمقاومة تتصدى لقوة إسرائيلية : غزة.17
 11  لمواجهة األزمة المالية" التبذير"تطالب السلطة بوقف " الديمقراطية".18
 11   ألف دوالر وسط قطاع غزة 135 توزع مساعدات بقيمة اسحم.19
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 12  جيش االحتالل يهدد بتصعيد االوضاع على حدود غزة في حال استمرار اطالق الصواريخ.20
 12  عة جذرية للخطة االقتصاديةنتنياهو يتعهد بمراج.21
 13   األزمة السكنيةنتنياهو يقرر رفع رواتب الشرطة اإلسرائيلية خوفاً من انضمامهم لمظاهرات.22
 13  نتنياهو يعترف بضرورة تغيير مفاهيمه األساسية في االقتصاد.23
 13  المؤسسة اإلسرائيلية تتعامل مع قضية االسكان بعقلية االستيطان: زحالقة.24
 14  المتوسطالبحر لحماية حقول الغاز في  طائرات من دون طيارتنشر " إسرائيل: ""هآرتس".25
 14   "إسرائيل"ن قبرص و حّب نفطي بي: االقتصادية اإلسرائيلية"غلوبس"صحيفة .26
 15   في محيط غزة" القبة الحديدية" لنشر اًالمحكمة العليا ترفض التماس": إسرائيل اليوم".27
 15   ألّن لبنان وقطر ستقودان مجلس األمن والجمعية العامة سبتمبر/ يلولأتخشى من " إسرائيل".28
 16  في تفريق التظاهرات  حصاناً من بلجيكا الستعمالها15 تسلمت "إسرائيل" ":معاريف".29
 16  "سرائيلإ"سرائيلية تتهم موفاز بالمس بأمن وزارة الجيش اإل": معاريف".30
 16  بات من قاعدة لالحتالل في الجوالن المحتل سرقة صواريخ مضادة للدبا":يديعوت".31



  

  

 
 

  

            3ص                                     2232:                العدد10/8/2011 األربعاء :لتاريخا

 17  رئيس حركة الجودة والحكم اإلسرائيلية يطالب نتنياهو بتقليص عدد وزرائه.32
 17  "النازيين"ـموقع صهيوني ينشر صوًرا لنتنياهو يرتدي زيا عسكريا تشبهه ب.33
 17   رئيس األركان اإلسرائيلي وأساليب تدريب جديدة:نيوز" واال"موقع .34
    

    :األرض، الشعب
 17  القصى لليوم الثاني على التواليلمسجد االمستوطنون يواصلون اقتحامهم ل.35
 18  أسيراًً 9600معتقالت االحتالل اإلسرائيلي يبلغ حالياً عدد األسرى في سجون و: فراونة.36
 18  يدعو الى شد الرحال للمسجد االقصى وحمايتهرئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني .37
 18  التفاقات الدوليةيمثل انتهاكا ل  لألقصىةقوات اإلسرائيليالاقتحام ": سواسية".38
 19   يوليو/تموز يصدر تقريراً حول انتهاكات القوات اإلسرائيلية بغزة خالل تجمع الحق الفلسطيني.39
 19  اإلسكندرية عودة ألفي فلسطيني إلى غزة منذ أحداث ليبيابالقنصل الفلسطيني .40
 20   شهور6إبعاد الطفل محمد عوض عن مكان سكنه مدة بالنيابة االسرائيلية تطالب .41
 20   على سيف روماني يعود أللفي عام مضت في القدسرعثتهيئة اآلثار اإلسرائيلية .42
 20  لتين في سلفيتخنازير المستوطنين تدمر محاصيل العنب وا.43
 20        يخترع أجهزة للمعاقين بغزة فلسطينيشاب.44
 21  الجرافات االسرائيلية تتسبب بقطع شبكة االتصاالت عن قطاع غزة.45
   

   :اقتصاد
  21 قتصاد الفلسطيني باألزمة النقدية العالميةستبعد تأثر االوزير العمل الفلسطيني ي.46
   

   :صحة
  21 تهدد حياتهم مرضى السرطان يتعرضون لقرصنة دوائية: الصحةوزارة .47
   

   :ثقافة
  22   والسابعة عربياً االولى فلسطينياً الوطنيةالنجاحجامعة .48
  22 وسائل التواصل االجتماعي تساهم في إحياء آخر مصنع للكوفية في فلسطين.49
   

   : األردن
 23 لن نتوانى عن أي جهد لحماية المقدسات من االعتداءات اإلسرائيلية: العاهل األردني.50
 23   وحدة استيطانية جديدة في القدس 900ارا إسـرائيليا ببناءيدين قر" دعاء"حزب : األردن.51
   

   : لبنان
 23 ال تسعيان لنزاع على الحدود البحرية" إسرائيل"لبنان و: األمم المتحدة.52
 24 تدعو الفلسطينيين إلى تحصين ساحتهم الداخلية بهية الحريري .53
 24 نطالب بمنح الفلسطينيين حقوقهم المدنية في لبنان: الشيخ عبد األمير قبالن.54



  

  

 
 

  

            4ص                                     2232:                العدد10/8/2011 األربعاء :لتاريخا

 24 "فتح اإلسالم" موقوفاً من 16القضاء العدلي يطلق .55
   

   :عربي، إسالمي
 25  تهويدال يهدف لوقف االستيطان وعالن الدولة الفلسطينية إلالتوجه لألمم المتحدة: محمد صبيح.56
 25  تركيا تدين قرار بناء وحدات استيطانية في القدس.57
 25  إيران تدعو الجامعة العربية للمشاركة في مؤتمر دولي لدعم فلسطين.58
 25   االستفزازية"إسرائيل" وارد في ظل تصريحات "كامب ديفيد"تعديل بنود : مصري خبير أمني.59
 26  وإيران "إسرائيل"التغيير سيطول : موسىعمرو .60
 26  قضية الفلسطينيةإيران تدافع عن سورية ألنها تدافع عن ال: مسؤول إيراني من القاهرة.61
   

   :دولي
 26  بأكثر من ستة ماليين دوالر لبرنامج طوارئ األونروا في الضفة وغزة هولندا تتبرع.62
 27  برلمانيون إيطاليون يوقعون وثيقة ترفض االعتراف األممي بالدولة فلسطينية.63
 27      في القدس المحتلة أمريكي من استمرار االستيطان"قلق".64
 27   طائرات إسرائيلية لفرنسا تلغي صفقة الصواريخ مع لبنان.65
 28  "سرائيلإ" عضوا جمهوريا في الكونغرس االميركي يزورون 50حوالى .66
    

   :مختارات
 28  في االقتصاد األميركي"الخطايا األصلية"بعض .67
 29  أزمات الديون الغربية تفاقم اضطراب األسواق.68
    

   :تقارير
 30 "متهالكة"ومعيشة " مدمرة"بنية ..مخيمات اللجوء بلبنان.69
    

    :االتحوارات ومق
 33  مصطفى الصواف... عباس غير جاهز للمصالحة.70
 34  مصطفى يوسف اللداوي. د... نتنياهو يستجدي المقاومة.71
 36  نبيل عمرو... فياض يسكن مجمع األزمات.72
 38  ماجد كيالي... فلسطيني ـ اإلسرائيلي على تجاوز اتفاقات أوسلوالسباق ال.73
 40  عميرة هاس"... ج"االقتالع القسري للفلسطينيين من المنطقة .74
    

  42  :كاريكاتير
***  

  
  



  

  

 
 

  

            5ص                                     2232:                العدد10/8/2011 األربعاء :لتاريخا

  اتفاق إلىظل عدم التوصل في  لقاءات المصالحة ال قيمة لها: الزهار .1
اعتبر الدكتور محمود الزهار لقاءات المصالحة التي تعقد بين فتح وحماس بانها ال قيمة لها في                : بيت لحم 

  .ظل عدم التوصل الى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية
هذه لقاءات تاتي من باب اننا لم ننس المصالحة فقط الن كل ما يمكن ان               : "عبر الهاتف " معا"وقال لوكالة   

  ". ويتفق عليه مرتبط تنفيذه بالحكومة الجديدةيطرح
كذلك ملف االجهزة   , وتساءل الزهار عن كيفية تطبيق ملف المصالحة المجتمعية ما لم يتم تشكيل حكومة            

  .االمنية من سيطبق ذلك هل هي الفصائل
ومـسالة  لكنه اعتبر ان تنفيذ قضايا اعتبرها هامشية سيعطي دفعة لملف المصالحة كاالعتقال الـسياسي               

  .جوازات السفر
التي تضم فـصائل منظمـة التحريـر        " القيادة المؤقتة "كما اتهم الزهار حركة فتح بالمماطلة في تشكيل         

يبدو  ":وقال .وفصائل غير منضوية في المنظمة من شأنها ان تلعب دورا هاما في تنفيذ ملفات المصالحة              
هار استعداد حركة حمـاس المـشاركة فـي         كما ابدى الز   ".ان هناك ضغوطات خارجية تمنع تنفيذ ذلك      
  .االنتخابات المحلية المقررة في اكتوبر المقبل

هذا حق لنا لكن كيف ندخل من دون اعادة تشكيل لجنة االنتخابات والمحكمة القضائية التي يجب                ": وقال
  ".2005ان يكون تشكيلها بالتوافق كما من يضمن لنا عدم التزوير ال سيما واننا فزنا في انتخابات 

  10/8/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  عريقات ينفي تأجيل طلب عضوية فلسطين الكاملة في األمم المتحدة .2
نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات  : منتصر حمدان-رام اهللا 

وية فلسطين الكاملة الوضع النهائي، صائب عريقات، أمس، أنباء تحدثت عن احتمال تأجيل طلب عض
ال  " وأضاف،"قطار االعتراف بدولة فلسطين قد انطلق فعالً نحو نيويورك"وقال إن . في األمم المتحدة

صحة على اإلطالق لألخبار التي تقول إن هناك عروضاً من واشنطن، أو حتى محادثات معها عن 
  . "معادالت أو صيغ الستئناف المفاوضات

 عملية باتجاه تحشيد كل الطاقات لمصلحة إقامة الدولة بإجراءاتالبدء وكشفت مصادر فلسطينية عن 
، فإن "الخليج"ـوحسب ما أكدت المصادر ل، 1967الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 

الحديث يدور عن تشكيل لجان سياسية واقتصادية وإعالمية تباشر عملها للتحضير لموعد سبتمبر المقبل 
  .  سر منظمة التحرير الفلسطينية اإلشراف على قيادة هذه الجهودحيث تتولى أمانة

  10/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

      عباس يقطع رواتب مقربي دحالن ": نت.الجزيرة" .3
علمت الجزيرة نت من مصادر فلسطينية واسعة االطالع أن الرئيس محمود : ضياء الكحلوت -غزة 

مقربين والمحسوبين على القيادي المفصول من حركة فتح عباس أصدر تعليماته مؤخراً بقطع رواتب ال
وقالت المصادر إن القرار يستهدف العشرات من عناصر جهاز األمن الوقائي في قطاع  .محمد دحالن

غزة الذين كانوا على مقربة من دحالن ويحظون بعالقة مميزة معه، وكذلك العناصر الذين انتقلوا معه 
وأشارت المصادر إلى أن القرار يعني قطع رواتب جميع  .ام الفلسطينيمن غزة إلى الضفة بعد االنقس
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 وأقارب له -خاصة أن بعضهم لم يعمل في مؤسسة حكومية–من ساهم دحالن في تفريغهم بالسلطة 
   .محسوبين على تياره في حركة فتح

  9/8/2011نت، الدوحة، .موقع الجزيرة
  

  ساجد الضفة منعهم من إلقاء دروس في ميستهجنوننواب حماس  .4
استهجن نواب حماس في الضفة الغربية الثالثاء، قرار وزارة األوقاف في حكومة :  يو بي آي-رام اهللا 

سالم فياض، منعهم ضمن عدد من العلماء والدعاة من إلقاء الدروس والمواعظ في المساجد خالل شهر 
 وزارة األوقاف أبلغت أئمة إنه، وقال النواب في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة من .رمضان

المساجد رسميا بمنع عدد من العلماء والدعاة والنواب من اإلمامة في أي من المساجد في نابلس ومن 
  .حسني البوريني، و الشيخ حامد البيتاوي، وداود أبو سير: هؤالء النواب

  10/8/2011القدس العربي، لندن، 
  

  سلطة في المالحقات األمنية بالضفة  استمرار أجهزة اليستهجننائب فلسطيني  .5
" التغيير واإلصالح" يونس األسطل، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة .داستهجن : غزة

التابعة لحركة حماس، استمرار االستدعاءات واالعتقاالت والمالحقات األمنية التي تنفذها األجهزة األمنية 
 الغربية، رغم االتفاق األخير في القاهرة الذي أوصى باإلفراج عن التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة

نسخة عنه، أن " قدس برس"وأكد، في تصريحٍ مكتوب تلقت  .جميع المعتقلين السياسيين قبل عيد الفطر
يدل على تنكر األجهزة األمنية لتفاهمات القاهرة "استمرار االعتقاالت السياسية واالنتهاكات والمالحقات 

ة، وعلى عدم قدرة السلطة على إلزامها بما يتم االتفاق عليها في محادثات المصالحة والتي كانت األخير
  ".آخرها هذا األسبوع

 9/8/2011قدس برس، 
  

  إلى لبنان مرتبطة بزيارة عّباس قتليمحاولة ": اللينو" .6
، "الجمهورية"لـ" اللينو"، محمود عبد الحميد عيسى الملقّب بـالعقيد "الكفاح المسلّح الفلسطيني"كشف قائد 

" فتح اإلسالم"أن التحقيقات في شأن العبوة الناسفة التي كانت تستهدفه في عين الحلوة، تؤكّد تورط أمير 
أسامة الشهابي، الفتا إلى أن هناك دعما من خارج المخيم باتت أهدافه معروفة، موضحا أن محاولة 

  .محمود عباس للبناناغتياله مرتبطة بزيارة الرئيس الفلسطيني 
في عين الحلوة، اللواء منير المقدح بعيدا في اتهاماته، قائال " فتح"ولم يذهب قائد المقر العام لحركة 

، وأمام لبنان أن "يونيفيل"إن ما جرى في المخيم يهدف إلى تسليط الضوء أمام العالم والـ" الجمهورية"لـ
وأكد .  إلى الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني، على ما حصلعين الحلوة بؤرة لإلرهاب، مقدما اعتذاره

عدم وجود تكفيريين داخل المخيم، إنما عصابات مأجورة ومطلوبة للقضاء اللبناني بمذكّرات عدة، وهي 
  .تحاول العبث بأمن المخيم وتوتير األجواء بينه واللبنانيين

  10/8/2011الجمهورية، بيروت، 
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  اعالقة حميمة تربطنا بالطوائف اللبنانية كله: لبنانالسفير الفلسطيني في  .7
ثمة " "النهار" ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبد اهللا عبد اهللا في لقاء مع قال: ريتا صفير

 بجمود عملية السالم نتيجة تعنت الحكومة  وذكّر".عالقة حميمة تربطنا بالطوائف اللبنانية كلها
 الذي اجمع عليه المجتمع األمثلجعلت الحل " وهي كلها معطيات ،..االستيطان ومواصلة اإلسرائيلية

 يتدخل هذا المجتمع لحماية أنمن هنا ال بد من . الدولي في قيام دولتين يعيش مرحلة الخطر الكبير
 يثمن خطوة اعتراف سوريا بدولة فلسطين وفقا لحدود وإذ".  التي ستكون قاعدة للدولة الفلسطينيةاألرض

 السورية لم يشغل الحكومة والقيادة عن القيام بواجبها في األرض ما يجري على أن" حزيران، يؤكد 4
 نعمل لفلسطين وليس لفريق ضد آخر، وحركة حماس إننا"، مشددا على "دعم الطلب الفلسطيني المشروط

  ".تشكل جزءا من الشعب الفلسطيني وأي مكسب لفلسطين يفيد الجميع
الحرص الفلسطيني على امن لبنان واستقراره بالتزامن مع رفض التوطين والتمسك " الزمة"وفيما يجدد 

قضايا كحق العمل والتملك وغيرها تتم متابعتها  "أن الدولة، يشدد على بإعالنبحق العودة الذي لن يتأثر 
 بأنها تمثل أخيرا والسيما المسيحيين منهم التسهيالت التي منحت للفلسطينيين أطرافوعن اعتبار  ".يوميا

هناك  "أن إلى، مشيرا "أكثر ولدينا الخوف نفسه ال بل لألمور نظرة ضيقة إنها"، يقول " الممكنأقصى"
 اندماجا في األكثروالبعض ممن نال الجنسية هو .  فلسطيني نالوا جنسيات لبنانيةألف 100 إلى 90

  ".الثورة من اجل حق العودة
  10/8/2011النهار، بيروت، 

  
   شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القدس األردنيالعاهل  يسلم عباس .8

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس الملك عبداهللا الثاني شهادة الدكتوراه سلم:  عمر المحارمة-عمان 
إن "  عباسوقال الفخرية في العلوم اإلنسانية من جامعة القدس تقديرا لمواقف جاللته الشجاعة تجاه القدس

مل لنا ومصالحه متداخلة مع مصالحنا، كما أن مواقفنا واحدة تجاه القدس والحدود األردن شريك كا
وأكد السعي إلتمام المصالحة الفلسطينية، مخاطبا جاللته بقوله  ."واألمن والالجئين واالستيطان وغير ذلك

ب العضوية مستندين إلى دعمكم ودعم األشقاء واألصدقاء إلعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا، عبر طل"
  ."1967لدولة فلسطين في األمم المتحدة على حدود الرابع من حزيران 

  10/8/2011الدستور، عمان، 
  

   النتزاع االعتراف بدولة فلسطينسانحةالفرصة : البرغوثي .9
قال النائب مصطفى البرغوثي، األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن هناك فرصة : رام اهللا
نتزاع االعتراف بدولة فلسطينية، خاصة وأن لبنان ستكون في رئاسة مجلس األمن، في حين أن سانحة ال

أن في بيان وأكد  .سبتمبر المقبل/ قطر ستكون في رئاسة الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل شهر أيلول
ق الشعب أثبتت فشلها، وأنه آن األوان للعالم أن يدعم حقو"المفاوضات مع حكومة المستوطنين 

  ."الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولة كاملة السيادة
 9/8/2011قدس برس، 

  
  



  

  

 
 

  

            8ص                                     2232:                العدد10/8/2011 األربعاء :لتاريخا

  ال انتخابات محلية قبل إتمام المصالحة: حماس .10
أعلنت حركة المقاومة اإلسالمية حماس، تمسكها بموقفها الرافض للمشاركة في انتخابات المجالس : غزة

  .لها" الصحية"النقسام الفلسطيني وتوفير األجواء قبل إتمام إنهاء ا" البلديات"المحلية 
اليوم " شينخوا"وقال المتحدث باسم الحركة الدكتور سامي أبو زهري في تصريح لوكالة األنباء الصينية 

الثالثاء، إن حركته لم تتفق مع حركة فتح خالل اجتماعهما في القاهرة األحد الماضي على المشاركة في 
  . المرحلة الراهنةاالنتخابات المحلية في
ال يوجد أي اتفاق على المشاركة في االنتخابات البلدية في المرحلة الراهنة ألن " :وأضاف أبو زهري

  ".الظروف لضمان نزاهة ونجاح االنتخابات في الضفة الغربية مازالت غير متوفرة
   9/8/2011الرسالة، فلسطين، 

  
  ن مصريين تبحث صفقة تبادل األسرى مع مسؤوليحماس: الحياة .11

أحمد " حماس"أن القيادي البارز في الجناح العسكري لحركة " الحياة"علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 
الجعبري غادر القاهرة أول من أمس عائداً إلى قطاع غزة بعد زيارة إلى العاصمة المصرية التقى 

سؤولين في جهاز خاللها نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، واجتمع مع م
  .االستخبارات المصرية المعنيين بملف صفقة تبادل األسرى

إن القاهرة أرادت أن تستمع إلى موقف الحركة إزاء صفقة " الحياة"وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ 
تبادل األسرى التي تديرها مصر حالياً في ضوء التحرك المرتقب على هذا الصعيد مع الجانب 

 إحياء هذا الملف، خصوصاً في ضوء تغير المسؤولين اإلسرائيليين القائمين على هذا اإلسرائيلي إلعادة
  .الملف

، الفتاً إلى أن "إن الحركة معنية تماماً بإنجاز الصفقة": "الحياة"وفي السياق ذاته، قال أبو مرزوق لـ 
ت العالية والذي موقفها لم يتغير سواء بالنسبة إلى التمسك بضرورة إطالق سراح أصحاب المحكوميا"

وتوقع أبو مرزوق ".  وكذلك بالنسبة إلى األعداد، ورفضنا أيضاً مبدأ اإلبعادVIPيطلق عليهم الـ 
حدوث تحرك إيجابي نحو إتمام الصفقة، مشيراً إلى ضغوط داخلية من المجتمع اإلسرائيلي، إضافة إلى 

  .تغيير في الفريق الذي يدير الملف
  10/8/2011الحياة، لندن، 

 
   االجتماعية مدخل مناسب لتطبيق اتفاق المصالحةالمصالحة: الح البردويلص .12

الدكتور صالح البردويل عن تفاؤله بمستقبل " حماس"أعرب القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية: غزة
) 7/8(في القاهرة أول أمس األحد " فتح"و" حماس"المصالحة، وأكد أن االتفاق الذي جرى بين حركتي 

 ملف المعتقلين السياسيين وحل مشكلة جوازات السفر، يمثل خطوة في االتجاه الصحيح بشأن حسم
  .ومدخالً مناسبا لتطبيق اتفاق المصالحة

" فتح"و" حماس"أن ما جرى في اجتماع حركتي " قدس برس"ورأى البردويل، في تصريحات خاصة لـ 
نحن متفائلون بمستقبل المصالحة، ونأمل : "ل، يعتبر تقدما كبيرا، وقا)7/8(في القاهرة أول أمس األحد 

أن يكون ما جرى في حوار األحد الماضي بشأن ملفي المعتقلين السياسيين وجوازات السفر مدخال 
. مناسبا لتنفيذ اتفاق المصالحة، من حيث أنه يهيء المناخ النفسي واألمني والسياسي لتطبيق المصالحة
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 في طريق تنفيذ اتفاق المصالحة نرحب بها ونشجعها، ألن ؛ فإن أي خطوة"حماس"وبالنسبة لنا في 
  ".مطلبنا هو إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة لمواجهة تحديات االحتالل

  9/8/2011قدس برس، 
  

  رئاسة الحكومة الفلسطينية ال تزال عقدة على طريق المصالحة: الحياة .13
اتفقتا خالل جلسة " حماس"و" فتح"حركتي أن " الحياة"كشفت مصادر فلسطينية لــ :  فتحي صباح-غزة 

تشكيل لجنة مركزية للمصالحة الوطنية ولجان فرعية "الحوار األخيرة في القاهرة األحد الماضي على 
كما تم االتفاق على تشكيل لجنتين ". منبثقة عنها لوضع خطوات تنفيذ المصالحة على أرض الواقع

  .خاصتين بالمعتقلين السياسيين من الطرفين
سيرعون اجتماعين "قالت المصادر إن المسؤولين المصريين المكلفين متابعة ملف المصالحة الفلسطينية و

لمسؤولين في حركتي فتح وحماس سيعقدان في رام اهللا وغزة لترجمة خطوات المصالحة المجتمعية على 
  ".األرض

" بين الحركتين) المفقودة(هذه الخطوة جزء من سلسلة خطوات أخرى تهدف إلى بناء الثقة "وأضافت أن 
  .الماضي) مايو(منذ توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة في الرابع من أيار 

األحد الماضي رفض الحركة المطلق تولي فياض رئاسة " فتح"أبلغ وفد " حماس"وقالت المصادر إن وفد 
  .الحكومة العتيدة

صة في جهاز االستخبارات التابع على لجنة خا" الغزيين"كما اتفق الطرفان على عدم عرض طلبات 
للسلطة الفلسطينية، ما يعني التوقف عن رفض إصدار جوازات للغزيين، خصوصاً أنصار حركة 

  ".حماس"
من السفر عبر معبر رفح البري، أو حاجز بيت " غزيين"بعدم منع مواطنين " حماس"في المقابل تعهدت 

كما تعهدت . وأنصارها" فتح"وصاً كوادر حركة العسكري اإلسرائيلي شمال القطاع، خص" ايرز"حانون 
في القطاع في أعقاب " حماس"بوقف تنفيذ أحكام اإلعدام التي صدرت عن محاكم سبق أن شكلتها 

  .سيطرتها على القضاء وتشكيل سلطة قضائية جديدة
 10/8/2011الحياة، لندن، 

  
  د الخناق على عناصرهاتتهم الحكومة في غزة بتشدي" السلفية الجهادية": "الشرق األوسط" .14

حكومة حماس المقالة في " السلفية الجهادية"اتهمت مصادر مقربة من الجماعات : كفاح زبون: رام اهللا
قطاع غزة بتشديد الخناق على عناصرها، في اليومين الماضيين، في محاولة لتثبيت الهدنة القائمة مع 

مسلحون سلفيون والجيش اإلسرائيلي الهجمات، إسرائيل، بعدما شهد القطاع مؤخرا توترات، تبادل معها 
  .في تصعيد ال تريده حماس

إن أجهزة األمن التابعة للحكومة المقالة ضيقت الخناق على عناصر " الشرق األوسط"وقالت المصادر لـ
السلفيين بعد حوادث إطالق الصواريخ، فراحت تالحق عددا منهم وتستدعي آخرين للتحقيق وتفتش 

ثا عن أسلحة وصواريخ، بينما نشرت المزيد من عناصرها على طول الحدود مع منازل البعض بح
  .إسرائيل منعا إلطالق أي صواريخ تجاه إسرائيل

  10/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  وفد من حماس بقيادة مشعل يلتقي حمد بن خليفة في قطر .15
 السيد خالد ،الوجبة مساء أمس بقصر ،استقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير البالد :قنا-الدوحة

جرى خالل المقابلة و". حماس"  في فلسطيناإلسالميةمشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
  .استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق ان " الشرق"من ناحية أخرى وفي تصريح لـ 
 االمير على آخر التطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بملف الوفد اطلع سمو

  .المصالحة بين حماس وفتح، والجهود المبذولة لتجاوز العقبات التي تعترض المصالحة
 على اوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعاني من الحصار، وما تتعرض له مدينة هكما تم اطالع
  .يد، ومحاولة اسرائيل البعاد النواب المقدسينالقدس من تهو

واشاد الرشق باللقاء مع سمو االمير، مؤكدا ان سموه كالعادة اكد وقوفه مع الشعب الفلسطيني وتعزيز 
  .صموده في الداخل

وردا على سؤال حول آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المصالحة قال الرشق انه تم االتفاق على 
لمصالحة االخرى وعدم التوقف عند ملف تشكيل الحكومة، الذي قال ان اصرار المضي في ملفات ا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ترشيح فياض لرئاسة الحكومة هو الذي يعرقل تشكيلها، مشيرا 
  .الى ان حماس مستعدة للتوافق على أي مرشح آخر غير فياض

جميع المعتقلين السياسيين لدى الطرفين قبل واوضح ان الطرفين حماس وفتح اتفقا على االفراج عن 
  .نهاية شهر رمضان، وايجاد آلية لصرف جوازات سفر لسكان قطاع غزة

  10/8/2011الشرق، الدوحة، 
  

  لتكون اخر قضايا الحوارات بين فتح وحماستأجيل قضية تشكيل الحكومة : مقبولأمين  .16
لمجلس الثوري لحركة فتح أمـين مقبـول، أن          كشف أمين سر ا    : ابراهيم أبو كامش   - القاهرة   -رام اهللا   

قضية تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها أجل البحث فيها لتكون آخر القضايا في سلسلة الحـوارات بـين                 
حركتي فتح وحماس، مؤكدا تشكيل لجنة لمتابعة قضية المعتقلين، على أساس االفراج عنهم في أسـرع                

طاع، وتشكيل لجنة أخرى لدراسة اعادة فتح المؤسسات        وقت ممكن وربما قبل عيد الفطر في الضفة والق        
  .والجمعيات والمقرات المغلقة في الضفة وقطاع غزة

ـ      نوقش موضوع الحكومة ولكن حتى االن لم نتفق على         " الحياة الجديدة "وقال مقبول في تصريح خاص ل
ية االولـى   اسم رئيس الحكومة، وما زالت قضية تشكيل الحكومة وتسمية رئيس وزرائهـا هـي القـض               

المختلف عليها، مع انه أتفق على أن تكون القضية هي القضية االولى على جدول االعمال الـذي اتفـق                   
  .عليه في أول لقاء بعد توقيع المصالحة

سالم فياض رئاسـة    . وأكد مقبول أن نقطة الخالف بشأن الحكومة تتمثل في رفض حركة حماس تولي د             
ركة فتح هذا الخيار للـسلطة الفلـسطينية والقـوى الوطنيـة            الحكومة رفضا قاطعا، في حين تطرح ح      

  .الفلسطينية
 10/8/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   شرق بلدة جحر الديكالمقاومة تتصدى لقوة إسرائيلية : غزة .17
، مع قوة إسرائيلية )9/8(اشتبك رجال المقاومة الفلسطينية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثالثاء : غزة
  .ولت التسلل إلى قطاع غزة، مستخدمين األسلحة المتوسطة والقذائفحا

وقالت مصادر فلسطينية، أن مجموعة المرابطين التابعين لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة 
، اكتشفوا في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثالثاء محاولة تسلل قوة إسرائيلية إلى وسط "حماس"اإلسالمية 

 غزة من جهة مكب النفايات شرق بلدة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة وتصدوا لها قطاع
  .بالرشاشات وقذائف الهاون

وأضافت المصادر أن االشتباك استمر لفترة غير قصيرة وانه سمع أصوات إطالق نار كثيف وكذلك 
  .انفجارات ناتجة عن إطالق المقاومين لقذائف الهاون

  9/8/2011قدس برس، 
  

  لمواجهة األزمة المالية" التبذير"تطالب السلطة بوقف " ديمقراطيةال" .18
من أجل إقرار "دعت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر بالموازنة العامة : رام اهللا

موازنة تقشف تضمن ترشيدا ملموسا لالنفاق الحكومي لمواجهة األزمة المالية التي تعاني منها السلطة 
  ".لوطنية الفلسطينيةا

إن األزمة المالية الراهنة هي ليست حالة : "نسخة عنه" قدس برس"وقالت الجبهة، في بيان مكتوب وصل 
طارئة، بل هي أزمة مزمنة مرشحة ألن تستمر وتتفاقم طالما استمرت حالة المواجهة السياسية التي 

الح الدعم الخارجي للموازنة كأداة للضغط تحتدم مع اإلدارة األمريكية وإسرائيل والتي يستخدم فيها س
  ".من اجل التأثير على القرار السياسي الفلسطيني

  9/8/2011قدس برس، 
  

  ع غزة  ألف دوالر وسط قطا135 توزع مساعدات بقيمة حماس .19
في المحافظة الوسطى أنها أنهت توزيع مساعدات نقدية " حماس"قالت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

  . ألف دوالر على األسر المعوزة والفقيرة خالل األسبوع األول من شهر رمضان135مة وعينية بقي
وأوضح موسى السماك أحد قادة الحركة في المنطقة أن مئات األسر استفادت من المساعدات، التي تأتي 
ت في إطار حرص حركته على التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الحاصر الجائر والمتفاقم، كما شمل

المساعدات توفير مولدات كهرباء وإتمام أعمال صيانة لبعض المساجد ليتسنى أمام المصلين تأدية 
  .عباداتهم في أجواء مناسبة

بتشكيل لجان مختصة تشرف على توزيع هذه " حماس"وأشار السماك في تصريح صحفي إلى قيام 
األسرة، وعبر عن شكره وتقديره المساعدات لضمان وصولها لمستحقيها حسب نسبة الحاجة وعدد أفراد 

  .ألهل الخير والمتبرعين الذين يساهمون بشكل كبير في حملة المساعدات هذه على مدار شهر رمضان
  10/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   االوضاع على حدود غزة في حال استمرار اطالق الصواريخبتصعيدجيش االحتالل يهدد  .20
 حكومية إسرائيلية اليوم حركة حماس من تصعيد إسـرائيلي فـي حـال              حذرت جهات : القدس المحتلة 

  .استمرار إطالق القذائف على جيش االحتالل اإلسرائيلي وبلدات جنوب الدولة العبرية
رغم التطمينات التي بعثت بها حركـة حمـاس         "ونقل راديو جيش االحتالل عن تلك المصادر قولها انه          

 دوليين اال ان استمرار اطالق القذائف من غزة يضع عالمات استفهام            خالل االيام االخيرة عبر مبعوثين    
  ".حول قدرة حماس على ضبط االوضاع في قطاع غزة او تساهلها مع عمليات اطالق القذائف

مؤكـدة  " اكدت لوسطاء انها تبذل اقصى ما في وسعها لضبط االوضاع بغزة          "وقالت المصادر ان حماس     
  ". في القطاععدم رغبتها في تصعيد االوضاع

وقالت مصادر امنية اسرائيلية أن هذا القرار جاء في أعقاب ازدياد أعداد الـصواريخ المحليـة الـصنع                 
المنطلقة من غزة باتجاه اسرائيل، وأن القرار اتخذ بعد الرسائل التي بعث بها رؤساء السلطات المحليـة                 

ء بنيامين نتانياهو وفي مقـدمتهم رئـيس        في المنطقة المستهدفة بالصواريخ الفلسطينية إلى رئيس الوزرا       
  ".بني فعاكنين"بلدية عسقالن 

االسرائيلية امس الى إمكانيـة توجـه رئـيس         " هآرتس"وكان الكاتب يوسي ميلمان قد اشار في صحيفة         
ـ     وذلك إلنقاذ سلطته من االحتجاجـات التـي تتواصـل          " حملة عسكرية "الحكومة اإلسرائيلية إلى القيام ب

 كمن أخرجت إسـرائيل مـن حالـة         67 على التوالي، مشيرا في هذا السياق إلى حرب          لألسبوع الثالث 
  .الركود االقتصادي، والحرب العالمية الثانية كمن أخرجت الواليات المتحدة من الكساد الكبير
  9/8/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
   جذرية للخطة االقتصاديةبمراجعةنتنياهو يتعهد  .21

التي شكلتها  » الخبراء المهنيين «أكدت تقارير صحافية إسرائيلية أن رئيس لجنة        :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
الحكومة اإلسرائيلية للتفاوض مع قادة حركة االحتجاج االجتماعية البروفيسور مانويل تراختنبـرغ قبِـل             

اتيجية بالمهمة فقط بعد أن تلقى تعهداً من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بأنه مستعد لمراجعـة االسـتر                
وأضافت أن نتانيـاهو    . االقتصادية التي يتبناها، وذلك بهدف تخفيف العبء االقتصادي عن كاهل الشعب          

كـل األدوات   «مضيفاً أنه سيوفر للجنة     » حتمية التغيير في رؤيتي ونهجي    «قال لرئيس اللجنة إنه يدرك      
  .»لتحقيق هذا التغيير

تحفظ في البدايـة عنـدما   » مجلس االقتصاد القومي«ـ وتابعت التقارير أن تراختنبرغ، الرئيس السابق ل  
طلب نتانياهو منه ترؤس اللجنة، وأن أصدقاءه نصحوه بعدم قبول العرض ألن فرص النجاح معدومـة،                
وعليه اشترط على رئيس الحكومة االلتزام بتغيير سلم األولويات، وأن تكون غالبية أعضاء اللجنة مـن                

  .زراء أو من شخصيات سياسيةخبراء مهنيين خارجيين ال من الو
وقـدمت الطلـب    . ثاء المقبل للبحث في مطالب المحتجين     في غضون ذلك يلتئم الكنيست اإلسرائيلي الثال      

األحزاب المختلفة في االئتالف الحكومي والمعارضة، إذ فيما تخشى األولى أن تكلفهـا األزمـة فقـدان                 
ة لطرح نفسها بديالً للحكم على رغم أن اسـتطالعات  استغالل األزم» كديما«الحكم، تحاول الثانية بقيادة    

  .الرأي ال تتنبأ بتعزيز قوة هذا الحزب
 10/8/2011، الحياة، لندن
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   األزمة السكنيةنتنياهو يقرر رفع رواتب الشرطة اإلسرائيلية خوفاً من انضمامهم لمظاهرات .22

عن رفع أجور العاملين في سلك الشرطة       اليوم الثالثاء،   " بنيامين نتنياهو "أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي     
، خوفـاً مـن انـضمامهم إلـى مـسيرة           %40اإلسرائيلية، وشرطة مصلحة السجون اإلسرائيلية بنسبة       

. "إسرائيل"المظاهرات التي عمت معظم المدن اإلسرائيلية، احتجاجاً على غالء أسعار الشقق السكنية في              
لية في شهر سبتمبر المقبل، عشية اإلعـالن عـن          ومن جهة أخرى حصول تمرد داخل الشرطة اإلسرائي       

 عنصر في الشرطة اإلسرائيلية،     1200وتشمل هذه الخطوة أكثر من       .الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة    
  .الذين لم تتجاوز فترة عملهم الخمس سنوات داخل سلك الشرطة اإلسرائيلية

إن هذا االتفاق يمنـع تهـرب       " :قولة" ان دانينو يوحن"ونقل الموقع عن المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية        
العديد من أفراد الشرطة اإلسرائيلية من أداء مهامهم، بل ويساعد على انضمام عناصـر جديـدة إلـى                  

  ".الشرطة اإلسرائيلية
  10/8/2011، موقع عكا االخباري

  
  نتنياهو يعترف بضرورة تغيير مفاهيمه األساسية في االقتصاد .23

اعترف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنيـاهو، بـأن بعـض مفاهيمـه             : ينظير مجل  - تل أبيب 
االقتصادية تحتاج إلى تغيير جذري بسبب الفـوارق االجتماعيـة االقتـصادية القائمـة فـي المجتمـع                  

مع كل ما هو ممكن من      «وسيتجاوب  ) الموجهة ضد سياسته  (وقال إنه يبارك حملة االحتجاج      . اإلسرائيلي
وطـالبوه  . »اعترافـا بريئـا  «ولكن قادة احتجاج لم يتقبلوا كلماته بوصفها . »هرين العادلةمطالب المتظا 

. ورفضوا محاوالته لتبرير سياسته بخطر االنهيار االقتصادي العالمي       . بوضع جدول زمني للحوار معهم    
ة حملة إلقناع   وفي الوقت نفسه، بدأ قادة الجيش اإلسرائيلي ووزارة الدفاع والمستوطنين في الضفة الغربي            

  .المحتجين بأن األزمة لم تنبع من األموال الطائلة التي يحصلون عليها
  10/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   تتعامل مع قضية االسكان بعقلية االستيطاناإلسرائيليةالمؤسسة : زحالقة .24

جمـع الـوطني    وفد من قيـادة وكـوادر الت      الذي ترئس   جمال زحالقة   . النائب د قال   :توفيق عبد الفتاح  
 إن المؤسسة اإلسرائيلية تتعامل مع قضية االسكان بعقليـة االسـتيطان            "مساء يوم الثالثاء     الديمقراطي،

  .ونحن بصفتنا السكان األصليين نريد، ولنا كامل الحق، التطور بشكل طبيعي على أراضينا
لحكومية ال تالئم العـرب     وأضاف أن التخطيط و كل المشاريع اإلسكانية مثل اإلسكان السريع والهبات ا           

ألنها نابعة من العقلية العنصرية نفسها، لكونها تستثني الفقراء، إذ إن المطلوب توفير األراضي وقـسائم                
بناء بأسعار معقولة، إذ ال يعقل أن يحظى ثالثة من أصحاب رؤوس األموال كما حـصل فـي النقـب                    

 نطالب على الغاء طريقة المزاد والعمل بطريقـة         بالقسائم بالمزاد العلني ويتم اقصاء الفقراء، لذلك نحن       
  .القرى ال تفتح المجال للجميع

وأكد النائب زحالقة على أن قضية االرض ليست قضية تمييز فقط بل هي قضية وجود ومستقبل أجيـال                  
وتطورهم على أرضهم، وما يهمنا ليس بعض قليل من رؤوس االموال بل عامة الناس، وأكـد زحالقـة                  

ضع مطالب العرب أمام حركة االحتجاج االسرائيلية ما دامت معركتها حـول العدالـة              على ضرورة و  
االجتماعية، رغم أننا ال نتوقع أنها تتبنى كل مطالبنا واستغالل الفرصة لطرح مطالبنا، مؤكداً على حقوق                
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 مـن أن    وحذر زحالقة  .االقليات، بالقول إن أول شعارات طرحتها الثورات العربية هي مطالب األقليات          
  .يتم أي حل على حسابنا مثل توسيع مستوطنة حريش في وادي عارة

  10/8/2011، 48موقع عرب
 

   المتوسطالبحرلحماية حقول الغاز في  طائرات من دون طيار تنشر" إسرائيل: ""هآرتس" .25
" هـآرتس "صحيفة  ، أن    أحمد رمضان  عن مراسلها رام اهللا    من   10/8/2011 المستقبل، بيروت،    نشرت

 من دون طيار على مدار الساعة، لحماية حقول الغاز التي تزعم             إسرائيلية مس عن نشر طائرات   كشفت أ 
  ".من هجمات قد يشنها حزب اهللا اللبناني"ملكيتها 

 بأنه سيقوم بكـل مـا       "إسرائيل"إن قرار نشر هذه الطائرات اتخذ بعد أن حذر الحزب           "وقالت الصحيفة   
  ".لبحرية اللبنانيةيتطلبه األمر من اجل حماية السيادة ا

تهديدات حزب اهللا دفعت بسالح البحرية اإلسرائيلي لوضع مقترحات وخطة لحماية           "وأكدت الصحيفة ان    
 ساعة يوميـا    24حقول الغاز البحرية فيما اتخذ كذلك قرار بنشر طائرات بدون طيار ستحلق على مدى               

  ".في مناطق الحقول
ان "ة اإلسرائيلي الجنرال يارون ليفي االسـبوع الماضـي          وقال قائد قسم االستخبارات في سالح البحري      

حزب اهللا وحركة حماس حصال على صواريخ متقدمة قادرة على ضرب الموانئ اإلسـرائيلية وكـذلك                
  ".حقول الغاز التي تزعم إسرائيل انها تملكها

 عن تمكن   جيش االحتالل اإلسرائيلي أعلن الثالثاء    أن  ،  10/8/2011،  موقع فلسطين أون الين   وأضاف  
لتساعد جنود القوات   " زنانة"من تطوير طائرة صغيرة بدون طيار        "الصناعات الجوية اإلسرائيلية  "شركة  

  . البرية في الحصول على معلومات استخبارية وخاصة في المناطق المأهولة
ي المكان  وأوضحت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن الطائرة تتمكن من اإلقالع والهبوط عموديا والتحليق ف            

 أن وزنها يصل إلى نحو أربعة كيلوغرامـات، وأنهـا           ، كما وحمل عتاد للتصوير والمراقبة نهارا وليالً     
  . قادرة على التحليق لمدة نصف ساعة

 
  "إسرائيل" حّب نفطي بين قبرص و: اإلسرائيليةاالقتصادية "غلوبس"صحيفة  .26

في الوقـت   .  مغايراً النهماك لبنان وحساباته     وقبرص وحساباتهما النفطية، يأخذ منحى     "إسرائيل"انهماك  
الذي يعمل فيه لبنان على ترميم أضرار تلكّؤ وتباطؤ حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري،               

قـصة  «وإقرار قانون النفط والمناطق البحرية اللبنانية والعمل على إصدار المراسيم التطبيقية، يظهر أن              
  .وقبرص، قد تكون على حساب لبنان وثروته النفطية" رائيلإس"قد نشأت بين » حب نفطية

االقتصادية اإلسرائيلية، أمس، عن مسعى تقوم به حكومة تـل أبيـب إلقامـة              » غلوبس«كشفت صحيفة   
شراكة كاملة مع الحكومة القبرصية، تهدف الى استخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط، وتـصديره               

مشيرة الى أن المحادثات بين الطرفين قد بدأت بالفعل، بما يمكـن وصـفه              الحقاً الى السوق األوروبية،     
الشراكة بـين البلـدين تعـود       «وأشارت الصحيفة إلى ان     ،  »خطط شهر العسل النفطي بين الجانبين     «بـ

  .بالفائدة على الطرفين
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البلوك «ما   وقبرص تملكان حقلي غاز كبيرين متحاذيين في المتوسط، وه         "إسرائيل" أن   "غلوبس"وذكرت  
 التابع إلسرائيل، ما يعني إمكان التعاون والشراكة، بـل وإقامـة            "لفيتان" التابع لقبرص، وحقل     12رقم  

  .»منشأة واحدة للتنقيب في المنطقة أيضاً
 10/8/2011، االخبار، بيروت

  
   غزة قطاعفي محيط" القبة الحديدية" لنشر اً ترفض التماسالعلياالمحكمة ": إسرائيل اليوم" .27

 أن المحكمة اإلسرائيلية العليا رفضت التماسا مقـدم مـن           "إسرائيل اليوم "ذكرت صحيفة   : القدس المحتلة 
في محيط غزة الذي يطالب فيه بإلزام الحكومة بنشر منظومة القبة الحديديـة             " أشكول"المجلس اإلقليمي   

دار الفاصل مع قطـاع      كلم من الج   4,5العتراض الصواريخ قصيرة المدى في المناطق التي تبعد مسافة          
  .غزة

كما , وأوضحت الصحيفة أنه ال يمكن للمحكمة أن تقول للحكومة أن قراراتها في هذه القضية غير منطقة               
أن الحكومة ال يمكنها التمييز بين السكان بوضعها في مكان دون آخر نظرا للعجز المالي فـي تغطيـة                   

  .نفقات نشر المنظومة في كافة المناطق المهددة
إن مطالـب الـسكان     :" قـائال , على قرار المحكمة باالستهجان   " حاييم يلين "ئيس مجلس أشكول    وعقب ر 

وإننا نعترض على قـرار     , وليس من منطلق الرفاهية   , بوضع القبة الحديدية جاء باألساس لضمان أمنهم      
  ".المحكمة وسنعرف كيف نرد

  10/8/2011، وكالة قدس نت
  

  ستقودان مجلس األمن والجمعية العامة وقطر لبنان  ألّن سبتمبر/ يلولأتل أبيب تخشى من  .28
، أمـس الثالثـاء، إن الـصعوبة التـي          'يديعوت أحرونوت 'قالت صحيفة    : زهير أندراوس  - الناصرة

سبتمبر ستكون مضاعفة، حيث أنه سـيتم طـرح طلـب           /ستواجهها إسرائيل في األمم المتحدة في أيلول      
جهة أخرى فإن لبنان ستكون في رئاسة مجلس األمن، فـي           االعتراف بالدولة الفلسطينية من جهة، ومن       

وكتب مراسلها فـي واشـنطن أن دولتـين         . حين أن قطر تكون في رئاسة الجمعية العامة لألمم المتحدة         
 حيث يفترض أن يدير جلسات مجلس       .سبتمبر/عربيتين ستقودان مجلس األمن والجمعية العامة في أيلول       

  .لبنان نواف سالممندوب ) سبتمبر(األمن في أيلول 
عالوة على ذلك، لفتت الصحيفة العبرية، إلى أن الرئيس المناوب له حق تحديد موضوع واحـد خـاص              
للنقاش، مشيرة إلى أنه بإمكان مندوب لبنان أن يطرح موضوع الدولة الفلسطينية للبحث والتصويت عليه               

ل وافق الفلسطينيون والدول العربية     في مجلس األمن بدون أن تكون لبنان الرئيس المناوب، وذلك في حا           
كما أشارت إلى أنه بإمكان مندوب لبنان أن يعلن أن قضية الالجئين الفلسطينيين هـي               . على هذا االتجاه  

موضوع البحث، وأن يقوم باستدعاء متحدث خاص، مثل رئيس الحكومة اللبنانية أو وزيـر الخارجيـة                
  .اللبناني للتحدث بهذا الشأن

 10/8/2011، لندنالقدس العربي، 
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  في تفريق التظاهرات  حصاناً من بلجيكا الستعمالها15 تسلمت "إسرائيل" ":معاريف" .29
العبرية في عددها الصادر أمس الثالثاء النقاب عن أن الـشرطة اإلسـرائيلية             ' معاريف'كشفت صحيفة   

 من المتوقع أن تندلع في       حصاناً تم شراؤها من بلجيكا الستعمالها في تفريق التظاهرات التي          15تسلمت  
ـ            ، كما تتوقـع    48صفوف الفلسطينيين في القدس العربية المحتلة، وفي صفوف الفلسطينيين في مناطق ال

األجهزة األمنية في الدولة العبرية، وذلك عقب إثر تصويت الجمعية العامة في األمم المتحدة في أيلـول                 
  . طينيةالمقبل على قرار يؤيد إقامة دولة فلس) سبتمبر(

 10/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  "سرائيلإ" تتهم موفاز بالمس بأمن سرائيليةاإلوزارة الجيش ": معاريف" .30
 إن وزارة الجيش اإلسرائيلية تقول إن رئيس لجنـة الخارجيـة            "معاريف"قالت صحيفة   : القدس المحتلة 

 زيادة في ميزانيـة وزارة الجـيش        واألمن البرلمانية شؤول موفاز يمس بأمن الدولة إذ انه يرفض إقرار          
  .واصفا طلب الوزارة بمناورة مدبرة

وبحسب الصحيفة فان الوزارة تتعامل مع تقليص موازناتها بطرق التفافية يتبعها وزير الجيش  مع طاقم                
وزارته الستعادة هذه الموازنات، والتي تؤدي في كل مرة أن وزارة الجيش  تتلقى موازنات أعلى مـن                  

  .التي يتم إقرارهاالتخفيضات 
أنه منذ التصويت على الميزانية واالتفاق علـى تقلـيص ميزانيـة وزارة الجـيش               :"وتضيف الصحيفة   

 مليار شيكل، جرى اتفاق أخر ولكنه بقي سريا بين رئيس الحكومـة ووزيـر الجـيش             3اإلسرائيلية بـ   
ويبقى خلف الكـواليس، وهـذا      وكذلك المالية، باستعادة هذا المبلغ دون أن يوضح في ميزانية الحكومة            

األمر جرى مرتين منذ المصادقة على الميزانية، حيث طلبت الوزارة موازنة لنشاطات خاصة وال يجب               
وفي المرة الثانية طلبـت الـوزارة        ".بالكشف عنها، وبعد الفحص والتدقيق من قبل موفاز أقر هذا الطل          

 الخارجية واألمن، ولكن هذه المرة وقف موفـاز         ميزانية للجبهة الداخلية وأيضا تم صرفها من قبل لجنة        
  ".وضرب على الطاولة وطلب توضيح من وزارة الجيش اإلسرائيلية

  10/8/2011، وكالة قدس نت
  

   للدبابات من قاعدة لالحتالل في الجوالن المحتلمضادة سرقة صواريخ ":يديعوت" .31
 من إحدى القواعد العسكرية لجيش      إنه سرقت مؤخرا صواريخ مضادة للدبابات     " يديعوت أحرونوت "قالت  

وجاء أن الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية في القاعـدة قـد             .االحتالل في الجوالن السوري المحتل    
اكتشفوا يوم أمس، االثنين، أن القاعدة التي تحتوي على كميات كبيرة من الذخيرة قد اقتحمت بوابات أحد                 

  .أكبر الخنادق المركزية فيها
وعلى الفور تم استدعاء الـشرطة      . حوصات األولية أنه تم سرقة عدة صواريخ مضادة للدبابات        وبينت الف 

  .العسكرية التي باشرت التحقيق
وتشير تقديرات الشرطة العسكرية إلى أنه مثل غالبية سرقات الوسائل القتالية من الجيش فقـد حـصل                 

نودا فـي القاعـدة قـدموا معلومـات         كما أشارت إلى أن ج    . المقتحمون على مساعدة من داخل القاعدة     
  .استخبارية حيوية القتحامها، وربما قدموا لهم المساعدة في الدخول إلى داخلها
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وأشارت الصحيفة إلى قلق الجيش من سرقة الوسائل القتالية والتي تصل في غالبية الحاالت إلى العـالم                 
  .السفلي

  10/8/2011، 48موقع عرب
  

   يطالب نتنياهو بتقليص عدد وزرائهرائيليةاإلسرئيس حركة الجودة والحكم  .32
اليوم الثالثاء، رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية       " إيلي سوالم "طالب رئيس حركة الجودة والحكم اإلسرائيلية       

ووزرائه باإلعالن الفوري عن تقليص عدد الوزراء اإلسرائيليين في الحكومة الحاليـة            " بنيامين نتنياهو "
وزيراً إسرائيلياً، كحل لوقف المظاهرات اإلسرائيلية التي تعم كافـة أنحـاء             40 وزيراً بدالً من     18إلى  

  ".هذا األمر من ثقة الجمهور بأصحاب القرار في إسرائيل وسيعزز. إسرائيل
  10/8/2011، موقع عكا االخباري

  
  "النازيين"ـموقع صهيوني ينشر صوًرا لنتنياهو يرتدي زيا عسكريا تشبهه ب .33

أوفير أكونيس بشكوى رسمية إلى الشرطة الـصهيونية ضـد أحـد            " الكنيست"لنائب في   تقدم ا : الناصرة
  .المواقع اإللكترونية في الكيان لقيامه بنشر صور لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تشبهه بالنازيين

الحاكم، االحتجاج على قيام موقع إلكتروني بنـشر صـور           " الليكود"وتضمنت شكوى النائب عن حزب      
  ".إس إس"ياهو وهو يرتدي زي قوات الحرس النازي الخاص بأدولف هتلر، المعروفة بـ لنتن

" ملفقة"، عن أكونيس ما مفاده أن الحديث يدور حول صور           )8-9(ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم الثالثاء      
  . ، على حد تعبيره"تجاوز للخط األحمر"نشرها يعد بمثابة 

  9/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   اإلسرائيلي وأساليب تدريب جديدةاألركان رئيس :نيوز" واال"موقع  .34
 بالعبرية أن رئيس األركان اإلسرائيلي بيني غانتس طلب إنشاء وحدات عـسكرية             "واالنيوز"كشف موقع   

في سالح البر تشبه الوحدات الخاصة بحزب اللـه أو غيره من المنظمات المـسلحة الفلـسطينية لكـي                  
اإلسرائيلي التدرب على مجابهتها بحسب طريقة عملها ألن وحدات الكوماندو اإلسـرائيلية            يحسن الجيش   

وكـشف  .  في معرفة طريقة تصرف وحدات حزب اللـه أثناء المعركـة          2006أخفقت في حرب تموز     
غانتس أن تصورات الجيش حول هذه الوحدات لم تكن متطابقة مع حقيقتها على األرض ولذلك جـرى                 

  .نها لمحاكاتها واالستفادة من هذا األمر في التدريب على مجابهتهاجمع معلومات ع
  10/8/2011، الوطن، سوريا

  
  القصى لليوم الثاني على التوالي لمسجد االمستوطنون يواصلون اقتحامهم ل .35

واصل المستوطنون اقتحامهم للمسجد االقصى المبارك على شكل مجموعات : رام اهللا ـ وليد عوض
  .ه وساحاته وسط حراسة الشرطة االسرائيلية وذلك لليوم الثاني على التواليوالتجول في باحات

 بإدخال مجموعات صغيرة ، منذ ساعات صباح الثالثاء،وذكرت مصادر محلية أن شرطة االحتالل قامت
ومتتالية من المتطرفين اليهود إلى المسجد األقصى عبر باب المغاربة وبأعداد أكبر من تلك التي دخلت 



  

  

 
 

  

            18ص                                     2232:                العدد10/8/2011 األربعاء :لتاريخا

ين، مشيرة الى أن تلك المجموعات قامت بالتجوال في ساحات ومصليات األقصى وسط حراسة االثن
  .مشددة من شرطة االحتالل

الذي صادف عند اليهود ' خراب الهيكل'وجاء اقتحام المستوطنين لالقصى بالتزامن مع ما يسمى بـ
على يد البابليين، ) األولالهيكل (وهو يوم صيام وحداد على تدمير هيكل سليمان المقدس  الثالثاء،

على يد الرومان أيام القيصر الروماني فسباسيان، حسب ) الهيكل الثاني(وتدمير هيكل هيرودوس 
  .ادعاءاتهم

  10/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  أسيراًً 9600عدد األسرى في سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي يبلغ حالياً : فراونة .36
إلحصائية أعدها الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر عوني فروانة، وفقا :  سمير حمتو-غزة 

أسيراً موزعين على ) 9600(فإن عدد األسرى في سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي يبلغ حالياً 
)  أسيرة58(و)  طفال345ً(أكثر من عشرين سجناً ومعتقالً ومركز توقيف وزنازين التحقيق، بينهم 

ويأتي رمضان هذا العام في ظل . من أعضاء المجلس التشريعي)  نائبا36ً(، و)أداريا معتقال 535(و
توارد األنباء عن تعثر انجاز صفقة تبادل األسرى بسب التعنت اإلسرائيلي ليجدد األحزان على موائد 

وات اإلفطار وينظر أبناء األسرى وأمهاتهم إلى صور آباءهم وذويهم وأماكنهم التي ظلت فارغة منذ سن
  .بانتظار أن يلتم الشمل وتعود إليهم البسمة من جديد

  10/8/2011، الدستور، عّمان
  

  يدعو الى شد الرحال للمسجد االقصى وحمايتهرئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني  .37
دعا رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني القائم بأعمال قاضي : رام اهللا ـ وليد عوض

اة، الشيخ يوسف ادعيس، أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة أبناء مدينة القدس المحتلة واألراضي القض
وجاءت هذه الدعوة ردا على عمليات  . إلى شد الرحال للمسجد األقصى المبارك لحمايته48المحتلة عام 

  .لمتطرفةاالقتحام المتواصلة منذ اإلثنين لباحات وساحات االقصى من قبل المجموعات اليهودية ا
وأوضح أن المدينة المقدسة ومقدساتها في خطر حقيقي من خالل استمرار االستيطان والحفريات تحت 
أساسات المسجد األقصى، وهدم البيوت وعمليات االقتحام المتواصلة ألداء الصلوات اليهودية التلمودية 

 المصلين فيه أو اتخاذ أي قرار فيه، محمال حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن أي مساس بالمسجد أو
  .أو إجراء قد يعرِّضه للخطر

وطالب منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية إلى نصرة المسجد األقصى المبارك، مسرى 
  .النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم من خطر التهويد والهدم

  10/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  يمثل انتهاكا لالتفاقات الدولية   لألقصىةسرائيليقوات اإلالاقتحام : سواسية .38
لحقوق اإلنسان ومناهضة التمييز، اقتحام قوات االحتالل ' سواسية'استنكر مركز : رام اهللا ـ وليد عوض

وإخراجهم للمصلين ' خراب الهيكل'اإلسرائيلي لباحات المسجد األقصى في ذكرى ما يسمى لديهم بعيد 
  .لي المسقوف بالقوةالمعتكفين في المسجد القب
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وأكد المركز فى بيان صحافي ان ما حدث يمثل انتهاكا صارخا لكافة االتفاقات والمعاهدات والمواثيق 
الدولية الموقعة عليها إسرائيل، والخاصة باحترامها للمقدسات اإلسالمية والمسيحية وكفالة العبادة فيها 

اإلنساني الدولي واتفاقيات الهاي وجنيف، وكل لكافة األديان، فضال عن كونه يمثل خرقًا للقانون 
  .المرجعيات القانونية الدولية التي تنص على عدم انتهاك حرمة األماكن المقدسة

وطالب المركز الحكومات العربية واإلسالمية بضرورة وضع حد لتلك التصرفات غير المسؤولة، 
مقدسات اإلسالمية، وللجماهير الفلسطينية في والضغط على الحكومة اإلسرائيلية لتوفير الحماية الكاملة لل

  .المدينة المقدسة، والحيلولة بين المتطرفين وبين استثارة مشاعر هذه الجماهير
  10/8/2011، القدس العربي، لندن

  
   يوليو/تموز يصدر تقريراً حول انتهاكات القوات اإلسرائيلية بغزة خالل تجمع الحق الفلسطيني .39

 تجمع الحق الفلسطيني تقرير حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي في أصدر: غزة ـ أشرف الهور
 آخرين أصيبوا 17الماضي، فقد بين أن مواطنين استشهدا وأن ) يوليو(قطاع غزة خالل شهر تموز 

  .نتيجة الغارات وعمليات إطالق نار وتوغالت برية نفذها جيش االحتالل
حتالل للمدنيين العزل عند مناطق الحدود، وكذلك التوغالت وتطرق التقرير لعمليات استهداف قوات اال

البرية، واستهداف الصيادين في عرض البحر، إضافة إلى استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ 
  .أربع سنوات

مع المدنيين العزل من خالل ' القوة المفرطة'وأشار التقرير إلى أن قوات االحتالل تتعمد استخدام 
  .بشكل مباشراستهدافهم 

وأشار التقرير إلى استمرار أزمة الدواء في قطاع غزة، إذ بين أن منه االحتالل لدخول األدوية أدى إلى 
  .وقوع أزمة أدت إلى تأخر إجراء العمليات الجراحية

التحرك الفوري لمنع االنتهاكات 'وطالب التقرير الحقوقي المجتمع الدولي وهيئة األمم المتحدة بـ 
  .'ية وإنهاء الحصار المفروض على غزةاإلسرائيل

  10/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  اإلسكندرية عودة ألفي فلسطيني إلى غزة منذ أحداث ليبيابالقنصل الفلسطيني  .40
أعلن القنصل الفلسطيني في مدينة اإلسكندرية جمال الجمل، عن عودة قرابة ألفى فلسطيني إلى قطاع 

  . ة في ليبياغزة بعد اشتعال األحداث الجاري
 فلسطيني يغادرون ليبيا شهريا، مشيرا إلى أن رئيس السلطة 400وذكر الجمل في بيان صحفي، أن 

محمود عباس أصدر توجيهاته لجميع الجهات الفلسطينية ذات العالقة من أجل تقديم العون للفلسطينيين 
  . الراغبين في العودة إلى غزة أو ألولئك الذين ال يزالون في ليبيا

وبين أن الرعاية الصحية والوجبات الغذائية تقدم بالتعاون مع مفوضية الالجئين التابعين لألمم المتحدة 
  . مشيدا بتعاون العديد من المنظمات اإلنسانية الدولية في هذا اإلطار

  9/8/2011، موقع فلسطين أون الين
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   شهور6نه مدة إبعاد الطفل محمد عوض عن مكان سكبالنيابة االسرائيلية تطالب  .41
 أفاد تقرير صادر عن وزارة األسرى أن النيابة العسكرية االسرائيلية قد قدمت :  نجيب فراج-رام اهللا 

بإبعاد الطفل الفلسطيني ) 9/8/2011الثالثاء (طلبا لدى محكة عوفر العسكرية جلستها التي عقدت اليوم 
 شهور، وذلك 6 مكان سكنه لمدة قضاء الخليل عن/  سنة سكان بيت أمر16محمد علي عياد عوض 

بدعوى مشاركته في مسيرات مقاومة االحتالل ضد الجدار واالستيطان، وعلم ان القرار النهائي سوف 
  .يصدر في جلسة يوم االحد القادم بحسب ما حددتها هيئة المحكمة

لقانونية هذا وقد رفضت عائلة األسير قرار المحكمة واعتبرته قرار تعسفيا وينتهك كل الشرائع ا
واإلنسانية، ووجه والد االسير نداء مناشدة الى المؤسسات الحقوقية واإلنسانية التدخل لوقف هذه السياسة 

  .التي تعتبر عقابا خطيرا للطفل وأسرته
  9/8/2011، القدس، القدس

  
   على سيف روماني يعود أللفي عام مضت في القدسرعثتهيئة اآلثار اإلسرائيلية  .42

أعلنت هيئة اآلثار اإلسرائيلية عن عثور عمال تابعين لها يعملون في قناة صرف مائي  :  د ب ا-القدس 
كما عثر  .قديمة في القدس على سيف حديدي يعود أللفي عام مضت وال يزال محفوظا في غمده الجلدي

يف باإلضافة إلى قطعة حجرية مزينة بنقش بارز لشمعدان سعلى أجزاء من الحزام الذي يحمل ال
  ". منوره"

  9/8/2011، القدس، القدس
  

  خنازير المستوطنين تدمر محاصيل العنب والتين في سلفيت .43
على أراض زراعية في محافظة سلفيت » خنازيرهم«قام مستوطنون يهود بإطالق :  الوكاالت-القدس

 وقال مزارعون في المحافظة .بالضفة الغربية المحتلة، ما تسبب في اتالف المحاصيل من العنب والتين
إن المستوطنين يطلقون خنازيرهم الخطرة والمقلقة داخل أراضي محافظة سلفيت في الضفة الغربية، 

  .األمر الذي أدى إلى تدمير محاصيل العنب والتين داخل هذه األراضي
  10/8/2011، البيان، دبي

  
       يخترع أجهزة للمعاقين بغزة  فلسطينيشاب .44

شاب حائز على المركز األول في جائزة فلسطين تعد قصة مخترع فلسطيني : أحمد فياض -غزة 
 وحاصل على براءة اختراع من وزارة االقتصاد الوطني في غزة عام 2008الدولية للتميز واإلبداع عام 

لتقليب صفحات الكتاب لمعاقي الشلل الرباعي، نموذجا حيا على ) زايد( عن اختراعه لجهاز 2005
  . كل المثبطاتمقدرة اإلنسان القوية على اإلبداع رغم

  10/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  الجرافات االسرائيلية تتسبب بقطع شبكة االتصاالت عن قطاع غزة .45
وقالت  .تسببت الجرافات االسرائيلية، مساء الثالثاء، بقطع شبكة االتصاالت عن قطاع غزة: غزة

التصاالت عن قطاع غزة بعد قطع خط ان الجرافات االسرائيلية تسببت بقطع شبكة ا"مصادرنا في غزة 
  ".الربط بمنطقة ناحل عوز

الهاتف واالنترنت -انه وبعد اذان االفطار انقطعت وسائل االتصال الدولية والمحلية "واكد مراسلنا 
  ". عن قطاع غزة، الذي بدوره عزل غزة عن العالم-والخلوي

  10/8/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

  ستبعد تأثر االقتصاد الفلسطيني باألزمة النقدية العالميةوزير العمل الفلسطيني ي .46
استبعد وزير العمل في السلطة الفلسطينية أحمد مجدالني أمس تأثر االقتصاد :  زلفى شحرور-رام اهللا 

الفلسطيني بأزمة النقد العالمية على ضوء تخفيض التصنيف االئتماني األميركي، كما حدث لمعظم 
  . ميةاألسواق المالية العال
االقتصاد الفلسطيني صغير مقارنة باالقتصاديات العالمية، وغير منفتح على 'إن : 'وفا'وقال مجدالني لـ

االقتصاديات الدولية، وهو تابع لالقتصاد اإلسرائيلي ويتأثر باالنخفاض واالرتفاع والتضخم الجاري في 
  .'االقتصاد اإلسرائيلي

أثيرات مباشرة على االقتصاد الفلسطيني، وسيكون لها أي أن هذه األزمة لن يكون لها ت': وأضاف
تأثيرات غير مباشرة يمكن أن نلحظها في جوانب مختلفة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والذي ينعكس علينا 
سلبا، ألننا نستورد الطاقة من إسرائيل، وكذلك ارتفاع أسعار كل السلع والمنتجات التي لها عالقة 

  .'بالطاقة
ضايا األخرى التي يمكن أن تشهد تأثيرات نتيجة هذه األزمة، ارتفاع معدل التضخم النقدي من الق': وقال

وتأثيراته على قيمة الدوالر مقابل الشيقل، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع المستوردة للسوق 
  .'الفلسطينية

  9/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  تهدد حياتهم  مرضى السرطان يتعرضون لقرصنة دوائية:الصحةوزارة  .47
أكدت وزارة الصحة، أن مرضى سرطان الدم واألورام في المستشفيات بقطاع غزة يتعرضون : غزة

 صنفًا دوائيا حتى اللحظة من مجمل أدويتهم 23لقرصنة دوائية مستمرة تهدد حياتهم، في ظل غياب 
  . صنفًا62العالجية والبالغة 

رف القدرة، مدير وحدة العالقات العامة واإلعالم بوزارة الصحة، في بيان صحفي إن األدوية وقال أش
المقطوعة لم ترد ألقسام سرطان الدم واألورام في المستشفيات منذ تفاقم أزمة األدوية والمستهلكات 

  .المنصرم) يوليو(الطبية في مستودعات ومشافي وزارة الصحة مطلع  تموز 
لمنظمات الدولية والحقوقية والصحية بممارسة الضغط على االحتالل لرفع الحصار عن وطالب القدرة ا

أبناء شعبنا والسماح بإدخال األدوية لمخازن وزارة الصحة بقطاع غزة، والوقوف عند مسؤولياتها 
م األخالقية واإلنسانية لرفع المعاناة المستمرة عن مرضى القطاع بما فيهم مرضى السرطان البالغ عدده

  . مريض7000
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كما طالب القدرة وزارة الصحة في رام اهللا اإلسراع بإرسال الحصة القانونية لمرضى القطاع من كافة 
  .االحتياجات الطبية الالزمة بما فيها أدوية األورام والسرطانات بانتظام وبشكل عاجل

  9/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   والسابعة عربياًاً االولى فلسطيني الوطنيةالنجاحجامعة  .48
واصلت جامعة النجاح الوطنية تقدمها على مستوى جامعات العالم في التقييم العالمي للجامعات والذي 

 االلكتروني االسباني المتخصص في تتبع حركة مواقع الجامعات العالمية Webometricsيرصده موقع 
  . االلكترونية على مستوى العالماألكثر تقدما في مجال األبحاث والدراسات والتقارير والصفحات

وحققت جامعة النجاح تقدما آخر بحفاظها على المرتبة األولى فلسطينيا والسابعة على مستوى العالم 
األولى % 5العربي من بين سبعمائة جامعة وقعت تحت االختبار في العالم العربي، ووقوعها من بين ال 

  .ليمية في العالمعلى مستوى اثنين وعشرين ألف جامعة ومؤسسة تع
وتقدم الدكتور رامي حمد اهللا رئيس الجامعة بالشكر من جميع العاملين في الجامعة الذين واصلوا الليل 
بالنهار ووضعوا كافة إمكانياتهم لتبقى جامعة النجاح الوطنية في مقدمة الجامعات الفلسطينية والعربية 

  .على مستوى العالم
  10/8/2011موقع فراس برس، 

  
  ل التواصل االجتماعي تساهم في إحياء آخر مصنع للكوفية في فلسطينوسائ .49

يقع مصنع الحرباوي للنسيج على طريق غير معبد على اطراف مدينة الخليل :  هوارد جونسون-الخليل
يبدو ألي غريب انه مجرد مصنع قديم، اما في الداخل فهناك صفوف من اآلالت غير  .الفلسطينية

اال ان المصنع اصبح محل اهتمام االعالم العالمي قبل ثالث  . خيوط العنكبوتالمستعملة التي تغطيها
سنوات، بعدما اتضح انه اخر مصنع في االراضي الفلسطينية ينتج الكوفية ـ غطاء الرأس العربي 

  .الشهير الذي عرف عالميا بارتداء الزعيم الفلسطيني الراحل يااسر عرفات له
ام االعالمي بالمصنع واطلقت صفحة الكترونية باسمه وحيث يمكن ايضا استغلت عائلة الحرباوي االهتم

مهنيون شباب من "ولفت الخبر انتباه المجموعة التي تحمل اسم  .وضع طلبات الشراء من الدول االجنبية
  .، وهي مجموعة من نشطاء االنترنت كان مقرهم وقتها في الكويت"اجل فلسطين
قمنا باطالق صفحة على موقع فيسبوك بحيث يمكن للناس التعامل : "سة المجموعة نورا قاسمتقول مؤس

وأصبحت صفحة المصنع على موقع التواصل االجتماعي شائعة وبها اآلن اكثر من . مع المصنع مباشرة
  .الف عضو

 .ويرحب جودة حرباوي، احد نجلي صاحب المصنع والمتابع اليومي العماله، بصفحة الفيسبوك تلك
 في الشهر واغلبها من امريكا 1500ع كان له اثر مباشر على المبيعات اذ بلغت الطلبات ويقول ان الموق

واوروبا، لكن رغم نجاحه يقول ان على السلطات الفلسطينية بذل مزيد من الجهد لمساعدة الصناعات 
  .المحلية

  9/8/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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   جهد لحماية المقدسات من االعتداءات اإلسرائيليةلن نتوانى عن أي: العاهل األردني .50
اهللا الثاني شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم اإلنسانية   عبدعاهل األردنتسلم :  عمر المحارمة-عمان 

 تقديرا لمواقف جاللته الشجاعة تجاه القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والحفاظ على ،من جامعة القدس
 ودعم جاللته ألهلها وتعزيز صمودهم، وتأكيدا على العالقات األردنية الفلسطينية ،مدينةالهوية العربية لل

  .األخوية والتاريخية
 حضره الرئيس ، أمس،اهللا الثاني خالل حفل أقيم بهذه المناسبة في الديوان الملكي الهاشمي وعبر عبد

ت المقدسية، عن شكره على الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين ورؤساء الجامعات والشخصيا
هذه المبادرة ومنحه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القدس، معتبرا جاللته أن الشهادة وسام شرف 

  .»واجبنا التاريخي كهاشميين تجاه القدس الشريف«يشهد على 
كما  .»بتهاالحاضرة في قلوبنا دائما، ومسؤولياتنا في حماية وصيانة المقدسات وعرو«وأكد مكانة القدس 

أكد على االستمرار في أعمال ترميم وصيانة الحرم القدسي الشريف، بمساجده وساحاته وأسواره 
لن نتوانى عن أي جهد سياسي أو «أضافو .والمدارس التابعة له، وتأمين احتياجات األهل في القدس

سرائيلية، وذلك بالتنسيق دبلوماسي أو قانوني لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية من االعتداءات اإل
  .»مع إخواننا في السلطة الفلسطينية

10/8/2011، الدستور، عّمان  
  

   وحدة استيطانية جديدة في القدس  900 يدين قرارا إسـرائيليا ببناء"دعاء"حزب : األردن .51
دة  وحدة سكنية استيطانية جدي900 القرار اإلسرائيلي ببناء ،أدان حزب دعاء في بيان له أمس:  عمان

 تهدف إلى خلق وقائع جديدة بتغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية في "إسرائيل" انوقال  .في القدس
وقال ان . األراضي الفلسطينية وعزل المدينة المقدسة عن محيطها من خالل منظومة العنف واإلرهاب

الدعم األمريكي إلسرائيل وفر كل الوسائل التي أرادتها من أجل تحقيق أهدافها االستراتيجية في المنطقة، 
اعيا الى تعزيز الجهود الدولية في وجه المشروع الصهيوني لوقف االستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية د

على تراب فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة بما يتيح تحقيق السلم والسالم في المنطقة 
  . الملك عبد اهللا الثانيوفق المعايير الشرعية الدولية التي طالما نادى وسعى لها األردن بقيادة جاللة

10/8/2011، الدستور، عّمان  
  

   ال تسعيان لنزاع على الحدود البحرية"إسرائيل"ولبنان :  المتحدةاألمم .52
 بوسعهم  أن يعتقدون   "إسرائيل"و قادة لبنان    أن المتحدة   باألمم قال مسؤول رفيع     : دومينيك ايفانز  -بيروت  

 عليها رغم مزاعم متبادلة بالسيادة على مناطق يحتمل أنها          تجنب المواجهة على الحدود البحرية المتنازع     
  .غنية بالغاز تحت مياه البحر المتوسط

من مكتبـي   "وقال منسق االمم المتحدة الخاص بلبنان مايكل وليامز ان االشارات التي تلقاها من البلدين               
ال "يامز لرويترز في مقابلة      ول  وأضاف .تفيد بأنهما يسعيان لتجنب المواجهة    " رئيسي الوزراء في الحالتين   

  ."بل على العكس يعتقدون ان بوسعهم تجنب النزاع بشأنه... األمر منهم لنزاع على هذا أييسعى 
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لحـل  " عصا سحرية "وقال وليامز الذي زار اسرائيل االسبوع الماضي ان محادثاته أظهرت أنه ال توجد              
 نزاع وحتى قد تؤيد شكال من أشكال التدخل         إلى يتحول   األمر ال تريد أن تدع هذا       إسرائيل"لكن  . الخالف
  . المتحدةاألمملحل مشكلة الحدود البحرية رغم انها لم تطلب وساطة " الخارجي

10/8/2011، وكالة رويترز لألنباء  
  

  تدعو الفلسطينيين إلى تحصين ساحتهم الداخلية بهية الحريري  .53
نبه ألخطار المرحلة والعمل على تحصين ساحتهم       الت"دعت النائبة بهية الحريري الفلسطينيين إلى       : صيدا

  ".الداخلية وساحة مخيم عين الحلوة ضد أي محاوالت الختراقها أو إلثارة المشاكل تحت أي عناوين
لجنة المتابعـة للقـوى والفـصائل الفلـسطينية الوطنيـة           "وشددت إثر اجتماعها  في مجدليون بأعضاء        

أن أي مشكلة مهما كبرت يمكـن       "رة في مخيم عين الحلوة، على       للتشاور في الحوادث األخي   " واالسالمية
  ".معالجتها بالحوار بدل االحتكام إلى السالح، ومن خالل األطر المشتركة بين القوى الفلسطينية

أكدنا أهمية العمل على رأب الصدع وتفويت الفرصـة علـى           : "اللقاء قال أمين سر اللجنة عبد مقدح       بعد
  ".ى داخل المخيمالفتنة من أن تتسلل ال

، الفتـاً   "هش"فضل  الوضع في المخيم بأنه       " أبو أحمد "في صيدا   " حماس"ووصف المسؤول عن حركة     
  ".مشاكل حقيقية"الى  وجود 

إسـاءة إلـى شـعبنا الفلـسطيني        "في المخيم ماهر شبايطة في ما حصل          " فتح"ورأى أمين سر حركة     
  ".واللبناني

اندالع انتفاضة شعبية في عين     "فؤاد عثمان من    " اطية لتحرير فلسطين  الجبهة الديموقر "وحذّر عضو قيادة    
  ".الحلوة، احتجاجا على ما جرى ويجري من احداث

10/8/2011، النهار، بيروت  
  

   في لبنانمنح الفلسطينيين حقوقهم المدنيةنطالب ب: الشيخ عبد األمير قبالن .54
ـ    الشيخ» المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى   «طالب نائب رئيس     تحـسين أوضـاع    « عبد األمير قبالن ب

الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وتوفير الحقوق المدنية والعيش الكريم لهم، باعتبـارهم أخـوة شـردهم                
  .»االحتالل، وهم يرفضون التوطين ومتمسكون بحق العودة

وطنية وتحـصينها   التمسك بوحدتهم ال  «، إلى   »حماس«ودعا قبالن الفلسطينيين، إثر لقائه وفداً من حركة         
  .»بالحوار والتشاور والتعاون والتفاهم، وعليهم بذل الجهود لتذليل كل العقبات التي تحول دون تالقيهم

10/8/2011، السفير، بيروت  
  

  "فتح اإلسالم" موقوفاً من 16القضاء العدلي يطلق  .55
اضي غسان عويدات أخلى المحقق العدلي في ملف أحداث مخيم نهر البارد في شمال لبنان الق :بيروت

 فلسطينيين واآلخرون 5بينهم سوري و» فتح اإلسالم« موقوفاً من عناصر تنظيم 16أمس، سبيل 
  .لبنانيون، وذلك بعد توقيف استمر نحو أربع سنوات

10/8/2011، الحياة، لندن  
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  دتهويال يهدف لوقف االستيطان و إلعالن الدولة الفلسطينيةالمتحدةالتوجه لألمم : محمد صبيح .56

شدد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بجامعة  :وليد عوض -رام اهللا 
الدول العربية السفير محمد صبيح على جدية القيادة الفلسطينية وبدعم عربي كامل في التوجه إلى األمم 

 لما نصت عليه  طبقا1967ًيونيو /  حزيران4المتحدة لتحديد حدود الدولة الفلسطينية على أساس حدود 
وقال صبيح في تصريح له في القاهرة الليلة قبل الماضية، إن التوجه لألمم  .ت الدوليةاالعديد من القرار

  .المتحدة يهدف لوقف االستيطان والوقف الفوري لعملية تهويد القدس والعديد من المدن الفلسطينية
اف بدولة فلسطين، جاء بعد انسداد اآلفاق السياسية أمام وذكر بأن التوجه نحو األمم المتحدة لنيل االعتر

عملية السالم نتاج لسياسة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو االستيطانية ورفض حكومته االلتزام 
بالقانون والشرعية الدوليين كأساس للمفاوضات، وتعثر عملية السالم، وأن العرب والفلسطينيين أعطوا 

  .ن إلنهاء الصراع وإيجاد حل دائم وعادل، ولكن إسرائيل قابلت ذلك بالتهرب والتعنتكل ما هو ممك
  10/8/2011، لندن، القدس العربي

  
   استيطانية في القدسوحداتتركيا تدين قرار بناء  .57

أعربت تركيا أمس عن إدانتها لقرار الحكومة اإلسرائيلية بناء بؤر استيطانية .): أ.ب.د( –إسطنبول 
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نقلته وكالة أنباء األناضول إن . شرقي القدسجديدة في 

الحكومة اإلسرائيلية دعت من جانب إلى استئناف المحادثات مع الفلسطينيين بينما تتجاهل من الجانب "
يان أن مثل وجاء في الب ." كل الدعوات الدولية وتواصل إقامة بؤر استيطانية بطريقة غير قانونيةاألخر

ندعو إسرائيل "وأضاف البيان . "غير مقبول"هذه الممارسات تضعف جو الثقة بين الطرفين كما أنه أمر 
مجددا إلى أن تدرك مسؤولياتها النابعة من القوانين الدولية كما ندعوها أيضا إلى وقف ممارساتها التي 

  ."تهدف إلى تغيير الوضع في القدس الشرقية
  10/8/2011، عمان، الدستور

  
   للمشاركة في مؤتمر دولي لدعم فلسطينالعربيةإيران تدعو الجامعة  .58

نبيل العربي اليوم دعوة رسمية من علي . تلقى األمين العام للجامعة العربية د: مراد فتحي - القاهرة
الريجاني رئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الخامس حول 

، وقام بتسليمها عالء الدين بروجوردي رئيس لجنة  القضية الفلسطينية المقرر انعقاده في إيران قريباًدعم
األمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى اإلسالمي اإليراني خالل لقائهما اليوم بمقر األمانة 

لمرحلة التاريخية الجديدة في مصر إننا بحثنا مع األمين العام ا:  بروجورديقالو. العامة للجامعة العربية
  .والتي نباركها كعمل عظيم سيكون لخدمة القضية الفلسطينية

  10/8/2011الشرق، الدوحة، 
  

   االستفزازية"إسرائيل" وارد في ظل تصريحات "كامب ديفيد"تعديل بنود : مصري خبير أمني .59
اعتادت منذ ثورة الشعب  "إسرائيل"، أن  المصري الخبير األمني،صرح اللواء سامح سيف اليزل

 أن تصدر تصريحات استفزازية ضد مصر بلهجة عنيفة بخصوص الوضع في ) يناير25(المصري 
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 المتعلقة بعدم ، رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية،سيناء، مشيرا إلى تصريحات أفيف كوخافي
على تلفزيون " الحياة اليوم " سيف اليزل، في مداخلة هاتفية مع برنامجوضحوأ .سيطرة مصر على سيناء

بالتحديد " ج"الحياة، أن تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد بخصوص الكثافة األمنية المنتشرة في المنطقة 
وارد في مثل هذه الظروف، وأضاف " أ ، ب"الموازية لقطاع غزة والحدود اإلسرائيلية دون منطقتي 

  .منطقة غير مناسبة ويجب إعادة النظر فيهاأيضا، أن األعداد األمنية الموجودة في تلك ال
  10/8/2011الشروق، القاهرة، 

  
  وإيران "إسرائيل"التغيير سيطول : موسىعمرو  .60

ما يجري في مصر اآلن " إن قال المرشح للرئاسة المصرية عمرو موسى :الحكيم  محمد عبد-القاهرة 
ي القاهرة مع مبعوث االتحاد  خالل اجتماع ف، مضيفاً" يناير25مجرد توابع زلزال ما حدث في 

مسار التغيير والتطور يسير على قدم وساق في العالم ": األوروبي لجنوب المتوسط بيرنادينو ليون
  ."إيران كما نرى اآلن وكذلك إسرائيلالعربي وستتأثر به 

  10/8/2011الراي، الكويت، 
  

  القضية الفلسطينية تدافع عن سورية ألنها تدافع عن إيران: مسؤول إيراني من القاهرة .61
 أكد رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى اإلسالمي : رلى الهباهبة-القاهرة 

تعتقد أنه البد من مساندة الحكومة السورية في القضاء على "اإليراني عالء الدين بروجردي أن بالده 
ليفها في مصر فحصل هناك خلل في الخارجين على القانون الذين تساعدهم أميركا بعدما خسرت ح

وفي مؤتمر  ."توازن القوى وباتت تبحث عن حليف آخر في المنطقة فتشجع لذلك ما يحصل في سورية
نحن ضد أي ": صحفي عقده في مقر الجامعة العربية بعد لقائه األمين العام نبيل العربي قال بروجردي

 ولذلك فالجمهورية اإلسالمية تدافع عن سورية تدخل أميركي في المنطقة والبد أن نتفق بالتصدي له،
  ."ألن سورية تدافع عن القضية الفلسطينية وتقف ضد المخططات اإلسرائيلية

  10/7/2011، يةرسو الوطن،
  

   دوالر لبرنامج طوارئ األونروا في الضفة وغزةماليين ستةأكثر من ب هولندا تتبرع .62
 ماليين دوالر، استجابة لنداء الطوارئ      6قيمته أكثر من    قدمت الحكومة الهولندية تبرعا يبلغ      : وفا– غزة

، سـيتم   "األونروا"ووفق موقع    . من أجل األراضي الفلسطينية المحتلة     2011عام  " األونروا"الذي أطلقته   
 مليون دوالر، من أجل دعم عمل الطوارئ في الضفة الغربيـة            6,18تخصيص التبرع، الذي تبلغ قيمته      

إلى التقليل من اآلثار التي ترتبت على الالجئين جراء التدهور على الـصعيد             وقطاع غزة، والذي يهدف     
  .السياسي واالقتصادي االجتماعي واألمني

 إن مساهمة الطوارئ لهذا العام تأتي لتمويل إعادة إسكان الالجئين في جنوب غزة، عالوة               :وقال الموقع 
رئيسة في مجال التعليم والصحة واإلغاثـة        مليون دوالر لدعم برامج األونروا ال      18.6على تبرع بقيمة    

  .والبنية التحتية والقروض الصغيرة
  9/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   وثيقة ترفض االعتراف األممي بالدولة فلسطينيةيوقعونبرلمانيون إيطاليون  .63
حزاب السياسية في البالد على وثيقة       برلمانياً إيطالياً من جميع األ     150وقع أكثر من    : ـ يو بي آي    روما

تدعو كل المحافل الدولية واألمم المتحدة والدول األوروبية، إلى عدم المضي باإلعالن من جانب واحـد                
إن التوقيع جاء بدعوة من جمعية الصداقة       " آكي"وذكرت وكالة األنباء اإليطالية      .عن قيام دولة فلسطينية   

نية، وأعد الوثيقة المجلس التنفيذي للجمعية والمكون من أربعة نواب وهي اإليطالية ـ اإلسرائيلية البرلما 
قادة الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني إلى استئناف المحادثات في أسرع وقت ممكـن مـن أجـل                "تدعو  

كل مبادرة انفرادية، تنتهك الشرعية الدولية وتدعو       "وأضافت أن    ".التوصل إلى سالم متبادل ومتفق عليه     
جمع التواقيع سيستمر، وسوف    "وختمت المذكرة بالقول إن      ".لتشكيك في مبدأ التفاوض بين الشعوب     إلى ا 

  ".تحال جميعها إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون قبل اجتماع األعضاء
  10/8/2011، القدس العربي، لندن

  
      في القدس المحتلة أمريكي من استمرار االستيطان"قلق" .64

” اإلسـرائيلية “أعربت وزارة الخارجية األمريكية عن قلقها العميق تجاه مواصلة الحكومة           : )آي.بي.يو(
وقال الناطق باسم الوزارة مارك تـونر فـي مـؤتمر            .بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة      

ء مساكن في   أعمالها المتعلقة ببنا  ” إسرائيل“الواليات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن مواصلة        “صحفي إن   
وقال إن الواليات    .ونواصل جعل موقفنا معروفاً   ” اإلسرائيلية“القدس، لقد أثرنا هذه القضية مع الحكومة        

التوصل عبر مفاوضات مباشرة تتم بحسن نية،       ” اإلسرائيلي”المتحدة تعتقد أن على الطرفين الفلسطيني و      
وأضـاف تـونر    .تها الدينيـة الفريـدة  إلى اتفاق على نتيجة تطلعات الطرفين حول القدس وتضمن مكان  

  .”سنواصل الضغط على الطرفين لمعالجة القضايا الرئيسية في إطار اتفاق سالم“
  10/8/2011، الخليج، الشارقة

  
   تلغي صفقة الصواريخ مع لبنان لفرنساطائرات إسرائيلية  .65

الفرنـسية، فـي    » اعالدف«كشف ريشار البفيير، رئيس التحرير السابق لمجلة        : عثمان تزغارت  -باريس
جاء قبـل   «، أن قرار الرئيس ساركوزي إلغاء اتفاقية راجمات الصواريخ مع لبنان            »األخبار«حديث إلى 

أسبوعين من إعالن قرار آخر كان بمثابة الزلزال في األوساط العسكرية الفرنسية، وتمثـل فـي إبـرام         
جو الفرنسي بطائرات تجسس مـن دون       وزارة الدفاع الفرنسية صفقة مع الدولة العبرية لتزويد سالح ال         

  .»طيارين من صنع إسرائيلي
ال يقتصر الجدل فقط على وجود شبهات قوية في أن قرار إلغـاء اتفاقيـة راجمـات                 «: يضيف البفيير 

الصواريخ مع لبنان جاء بفعل إمالءات إسرائيلية اشترطت ذلك في مقابل إتمام صفقة الطائرات، بل يعود                
للصفقة الموقعة مع إسـرائيل، والتـي       » الطابع السياسي «كرية الفرنسية أيضاً إلى     استياء األوساط العس  

ـ  واضحة، إذ كان غالبية الخبراء العسكريين قد أوصوا باقتناء طائرات مماثلة أميركية            » محاباة«اتّسمت ب
  .»!الصنع، وخاصة أن أداءها التقني أقوى وأسعارها ال تتجاوز ثلث مثيالتها اإلسرائيلية

  10/8/2011، بار، بيروتاالخ
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  "سرائيلإ" في الكونغرس االميركي يزورون جمهوريا عضوا 50حوالى  .66
 عضوا جمهوريا في الكونغرس االميركي سيزورون اسرائيل هـذا          50اعلن مسؤول اميركي ان حوالى      

  .اسالشهر وسيلتقون خصوصا رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عب
وسيرافق رئيس االكثرية الجمهورية في مجلس النواب االميركي اريك كانتور زمالءه الجمهوريين فـي              

بتوجهم شخصيا الى اسرائيل سيفهم اعـضاء الكـونغرس         "وقال كانتور في بيان انه       زيارتين منفصلتين، 
ستقرار في هذه المنطقة    بشكل افضل اهمية العالقات بين الواليات المتحدة واسرائيل ودورنا في اشاعة اال           

ان هذه الزيارة ستوفر امكانيـة تطـوير هـذا التحـالف     "وقال النائب الجمهوري توم برايس    ".الحساسة
  ".االستراتيجي وستسمح بفهم افضل للسياسات التي تنتهجها حكوماتنا

  10/8/2011، الجمهورية، بيروت
 

   في االقتصاد األميركي"الخطايا األصلية"بعض  .67
عندما أبطل الرئيس األميركي السابق ريتشارد نيكسون التغطية الذهبية للدوالر قبل : ياسعبدالرحمن أ

بعد الحرب العالمية الثانية » بريتون وودز« سنة، تداعت الضوابط االقتصادية التي أقرتها معاهدات 40
وسرعان ما . عالم وما تاله من مآس في الواليات المتحدة وسائر ال1929لتفادي تكرار الكساد الكبير عام 

تطفَّل الدوالر على العمالت المحلية في بلدانها، وتحول االقتصاد األميركي في شكل جذري من اقتصاد 
  .مصدر إلى اقتصاد يعتمد على االستيراد

 تريليون دوالر، لكنها في 61ويقدّر خبراء أن االقتصاد األميركي يشمل التزامات مالية تفوق قيمتها 
ة غير ممولة، ما يجعل الواليات المتحدة البالد األكثر مديونية في العالم ويزيد اعتمادها غالبيتها الساحق

وجاء اإلنفاق الضخم في عهد ). المصرف المركزي(على تدابير مجلس االحتياط الفيديرالي األميركي 
  .الرئيس الحالي باراك أوباما ليرهق كاهل األميركيين من ذوي المداخيل األدنى

ما الديموقراطي أن يحذو حذو نيكسون الجمهوري من خالل طبع كميات من الدوالرات تكفي يريد أوبا
تضخم : لتعويم االقتصاد األميركي وإبعاد شبح الركود عنه، ويبدو أن العواقب الوخيمة ستكون ذاتها

الدوالر، وكما قلصت سياسات نيكسون قيمة . متفاقم ينتهي إلى ركود، إثر فقدان الدوالر الكثير من قوته
  .ما أفضى إلى مشكالت اقتصادية أواخر السبعينات، يريد أوباما فعل الشيء ذاته

تنفق الواليات المتحدة منذ عقود أكثر بكثير مما تحققه من مال، مستعينة باستدانة ضخمة، ولكن في 
فض وإذ ير. السنوات الثالث الماضية، اتسعت هذه الممارسة، ليسجل العجز تريليونات الدوالرات

الدائنون استرداد أموالهم من الواليات المتحدة بدوالرات أكثر تضخماً وأقل قيمة، يعمد مجلس االحتياط 
  .إلى تسديد العجز بضخ دوالرات إضافية في شرايين االقتصاد

وتقل قيمة الدوالرات التي يتداولها األميركيون، بل إن خبراء اقتصاديين يشبهون القيمة التي يخسرها كل 
وعلى رغم السلطة واألدوات . ر بضريبة حكومية ترهق كاهل األميركيين، خصوصاً األقل ثراءدوال

التي يملكها مجلس االحتياط، يعتقد خبراء اقتصاديون كثيرون، أن الواليات المتحدة استدانت مبالغ لن 
» درد أند بورزستان«تستطيع يوماً تسديدها، ويرون أن خفض التصنيف االئتماني للبالد من قبل وكالة 

التالية، عبارة عن تحذير من أن اآلتي أعظم، حتى + AA الفضلى إلى AAAللمرة األولى من المرتبة 
على المرتبة الفضلى للواليات » فيتش«و» موديز«مع محافظة وكالتي التصنيف الرئيستين األخريين، 
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التخفيضات المقررة في عجز أخطأت في احتساب » ستاندرد أند بورز«المتحدة، ومع تأكيد واشنطن أن 
  .الموازنة األميركية

وفيما يصر مجلس االحتياط على أن معدل التضخم منخفض أو شبه معدوم، يرى خبراء اقتصاديون 
كثيرون أن هذا يصح فقط على األميركيين األكثر ثراء، ويرون أن المعدل لو احتُسب وفقاً للظروف 

وبدأ األميركيون العاديون .  في المئة8.9ن، لما قّل عن االقتصادية التي كانت سائدة في عهد نيكسو
وفقاً -محسومة » ضريبة«هي . يشْكُون فعالً من االرتفاع المستمر ألسعار األغذية والمحروقات

» ضريبة« من كل دوالر، بسبب اإلنفاق الحكومي المفرط والطباعة المفرطة للعملة، وهي -للخبراء
  .يدفعها األميركيون األقل ثراء

وإذ برر نيكسون قراره فك ارتباط الدوالر بالذهب ببروز عجز في ميزان المدفوعات وآخر في الميزان 
التجاري، وذلك للمرة األولى في القرن العشرين، بسبب التكاليف الضخمة لحرب فيتنام آنذاك، تبدو 

ها ما خاضه هو، حروب أوباما، ومنها ما ورثه عن سلفه جورج دبليو بوش في العراق وأفغانستان، ومن
  .كحرب ليبيا، من األسباب األساسية لتكراره السياسات االقتصادية لنيكسون

وليست حزمتا اإلنقاذ الضخمتان اللتان أقرهما بوش االبن وأوباما لمساعدة مؤسسات مالية عمالقة على 
تفاقم، وبالتالي تجنب اإلفالس في خضم أزمة المال والركود األخيرين، بريئتين من دم عجز الموازنة الم

وينحي خبراء اقتصاديون كثيرون بالالئمة في أزمة الديون أيضاً على التخفيضات . من تراكم الديون
الضريبية التي أقرها بوش االبن لمصلحة الشركات الكبرى واألثرياء، والتي لم يتمكن أوباما من الرجوع 

  .لتكلفة الذي أطلقه أوباماعنها، إلى جانب برنامج الرعاية الصحية العمالق والباهظ ا
وألن غالبية عمالت العالم مرتبطة بالدوالر، بما فيها تلك التي تدعي أنها مغطاة بالذهب، ال شك في أن 

ولو خُفّض التصنيف االئتماني األميركي أكثر، ستزيد . اآلالم االقتصادية األميركية ستنتاب بلداناً أخرى
وفي بلدان العالم . ميركيين، إذ ستقل قيمة المال الذي في أيديهمكلفة خدمة الديون األميركية على األ

  .األخرى، ستتراجع االستثمارات األجنبية والمساعدات اإلنسانية، وستترنح العمالت الرئيسة وغيرها
  10/8/2011، الحياة، لندن

  
  أزمات الديون الغربية تفاقم اضطراب األسواق .68

 تردى االقتصاد العالمي إلى : أ ف ب- رويترز- الحياة–  سنغافورة- بكين- واشنطن- بروكسيل-لندن
مستويات أعمق من األزمة أمس، إذ واصلت أسواق األسهم هبوطها، وفقد المستثمرون الثقة في قدرة 

  .الواليات المتحدة وأوروبا على كبح جماح ديونهما سريعاً وتجنب االنزالق إلى الركود مجدداً
 تجنبت تكرار خسائر اليوم السابق، إال أن األسهم األوروبية تراجعت ورغم أن أسواق األسهم اآلسيوية

لليوم الثامن على التوالي، بينما وردت أنباء عن انخفاض مفاجئ في إنتاج مصانع بريطانيا في حزيران 
  .، ما سلط الضوء على ضعف اقتصاد المملكة)يونيو(

مجلس االحتياط الفيديرالي األميركي وبسبب الخسائر المتفاقمة في األسواق تتضاعف الضغوط على 
إلعالن إجراءات جديدة لدعم االقتصاد األميركي في اجتماع حول السياسة النقدية كان ) البنك المركزي(

وقال العضو المنتدب . مقرراً في وقت متقدم ليل أمس، لكن محللين قالوا إن خيارات المجلس محدودة
وصلنا إلى حال من البيع لوقف الخسائر «: بيتر هيكسون»  إسيو بي«لبحوث السلع األولية العالمية في 
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حتى اإلجراءات الرسمية تبدو غير . وهذا سيستمر إلى حين اتخاذ إجراء رسمي.. والبيع بدافع الهلع
  .»فاعلة من حيث معنويات السوق التي تتساءل إن كان في جعبة صناع السياسة مزيد من الذخيرة

 تريليون دوالر من ثروات المستثمرين في أنحاء 3.8األسهم نحو وحتى أول من أمس محت خسائر 
العالم، بعدما هرع المستثمرون أخيراً إلى األدوات االستثمارية التي تعتبر آمنة مثل الين الياباني والفرنك 

ألسهم كل دول » أم أس سي آي«وتراجع مؤشر . السويسري والذهب الذي سجل مستوى قياسياً جديداً
والقاعدة ). مايو( في المئة منذ سجل ذروة في أيار 20 في المئة لتصل خسائره إلى نحو 1.2العالم 

  .العامة للسوق تفيد بأن هبوطاً بهذا الحجم يمثل فرصة للمضاربين على انخفاض األسعار
ومع استمرار الهروب من المخاطرة في آسيا واوروبا، ورد مزيد من األخبار السيئة وجاء هذه المرة من 

وأظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو اإلنتاج الصناعي الصيني . ين المحرك الرئيس لالقتصاد العالميالص
وتضع ضغوط ). يوليو( في المئة في تموز 6.5وتسارع معدل التضخم السنوي في شكل مفاجئ إلى 

التضخم البنك المركزي الصيني في موقف صعب، إذ يحاول إبقاء األسعار تحت السيطرة من دون 
  .تأثير سلباً في االقتصاد الذي يواجه تهديدات متزايدة من الخارجال

وفشل زعماء العالم في تغيير اتجاه األسواق الهابطة بعد تضرر ثقة المستثمرين من خفض مؤسسة 
وأدت هذه الخطوة إلى تنامي . التصنيف االئتماني األميركي األسبوع الماضي» ستاندارد اند بورز«

أزمة ديون منطقة اليورو وتعثر االقتصاد األميركي إلى تجدد الركود االقتصادي المخاوف من أن تؤدي 
وتراجعت المؤشرات الرئيسة في آسيا في التعامالت المبكرة بعدما خسرت األسهم األميركية . في العالم

وعلى رغم أن بعض المؤشرات تعافى بنسبة كبيرة، إال أن أسهم . أكثر من ستة في المئة أول من أمس
  .2008ونغ كونغ سجلت أكبر خسارة يومية منذ أزمة ه

ألسهم الشركات األوروبية الكبرى تراجعه للجلسة الثامنة على » 300يوروفرست «وواصل المؤشر 
وتكبدت البورصات . التوالي وسجل أدنى مستوى في سنتين في أوائل التعامالت لكنه تعافى في ما بعد

لكن . ث سادت أجواء ذعر، فيما تراجعت البورصة السعوديةالعربية خسائر كان أكبرها في مصر، حي
بورصة نيويورك بدأت تعامالتها على ارتفاع، إذ علق المستثمرون آماالً كبيرة على اجتماع مجلس 

 1.96» ناسداك« في المئة بينما تقدم المؤشر 0.55ارتفاعاً نسبته » داو جونز«وسجل المؤشر . االحتياط
 دوالراً في مستوى قياسي جديد، فيما هبط اليورو 1770الذهب إلى أكثر من وقفزت أونصة . في المئة

وارتفع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى .  فرنك سويسري1.0475إلى مستوى قياسي منخفض عند 
  . فرنك0.7359على اإلطالق أمام الدوالر عند 

  10/8/2011، الحياة، لندن
  

  "متهالكة"عيشة وم" مدمرة"بنية ..مخيمات اللجوء بلبنان .69
يعاني الالجئون الفلسطينيون في مخيمات اللجوء بلبنان، مـن         :  تقرير ورصد عبد اهللا التركماني     - غزة

تدهور غير مسبوق في أوضاعهم التعليمية والصحية واالغاثية والبنى التحتية المـدمرة، وسـط توجـه                
، فضلًا عن محاوالت    "منع التوطين "يعة  الحكومة اللبنانية لمنع اإلعمار والبناء في هذه المخيمات تحت ذر         

  . التنصل من مهامها والتقليص من خدماتها" األونروا"وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
تعديل قانون التملك، والسماح بمزاولة المهـن       : ويطالب الالجئون الدولة اللبنانية بمطالب إنسانية أبرزها      

يمات لكي تتناسب مع الزيادة المطَّردة لعدد السكان، حريـة التنقـل،            الحرة، والسماح بزيادة مساحة المخ    
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وخصوصاً في مخيمات الجنوب ومخيم نهر البارد، وتغيير الصورة النمطيـة عـن المخيمـات وعـدم                 
  . التعاطي معها كبؤر أمنية، وضرورة النظر إليها نظرة إنسانية ومراعاة الخصوصية السياسية لها

  !احتجاز جثة
جئ ياسين ياسين أن أوضاع الالجئين في لبنان تسير من سيئ إلى أسوء بـشكل مـستمر،                 ويوضح الال 

  . مشيرا إلى أن مشاكلهم تتركز في القطاع الصحي والمعماري
ومثال على هذا توفي جاري واسمه حسن عويص قبل أيام قليلة في مستشفى حمود في صيدا،                : "وأضاف

  ". آالف دوالر أجرة المستشفى8ته منها، ألن عليهم دفع ولكن عائلته ال تستطيع حتى اآلن إخراج جث
كما بين أن أبرز ما يضيق على الالجئين في المخيمات هو انتشار الحـواجز األمنيـة علـى مـداخل                    

  ".وكأننا في أرض عدو"المخيمات والتفتيش والتدقيق 
 واإلداري فـي ظـل تراجـع        في لبنان سلفاتوري لومباردو، بالفساد المالي     " األونروا"واتهم ياسين مدير    

لومباردو ومنذ توليه هذا المنصب، رفع رواتب الموظفين بنسبة         : "خدمات الوكالة الدولية لالجئين، وقال    
 بالمائة، وعمل على شراء ذمم الموظفين وأصبح من السهل أن يمرر ما يريـده علـى المـوظفين،                   60

ن إلى حركة فتح التي تتماشى مع سياسـة         خاصة أنه يجد سهولة لقبول ذلك من قبلهم ألن معظمهم ينتمو          
  . وفق رأيه-"األونروا

  " ال يطاق"
وتقطن في مخيم عين الحلوة، تحدثت أيضا عن الوضع الصحي فـي            )  عاما 49(أما الالجئة هالة محمد     

إن الوضع لم يعد يطاق، لقد بتنا نعاني من أوضاع صحية مزمنة            : "المخيمات الفلسطينية في لبنان وتقول    
  ".م قدرتنا على تأمين العالج الالزم ألطفالنا وأهلنا في ظل األوضاع االقتصادية الصعبةمع عد

، وأن هنـاك تراجعـاً دوليـاً        "خجولة جداً "وأوضحت أن المعالجات الحكومية اللبنانية ألوضاع الالجئين        
  .خطيراً في تقديم المساعدات لالجئين الفلسطينيين في لبنان

، ومن التملك   1982 لسنة   289/1ي في لبنان يمنع من العمل بموجب القرار         وأكدت أن الالجئ الفلسطين   
، في حين يعـانون مـن تـردي أوضـاعهم           31/3/2001بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في        

  .الصحية باستمرار
وبينت الالجئة محمد أن الحكومة اللبنانية اتخذت مجموعة من القرارات التي تنتقص من حقوق الالجئين،               

 70منع التملك، والحرمان من اإلرث، وحرمان الفلسطيني من العمل في أكثر من             : صبح سارية قوانين  لت
  .مهنة، ومن حقوقه المدنية، مثل االنتساب إلى نقابات أو جمعيات، ما فاقم معاناتهم وزاد مشاكلهم

  جهل القيادات
يمات الفلسطينية في لبنان عانت منذ      فيرى أن المخ  )  عاما 38(أما نسيم عواد من مخيم نهر البارد المدمر         

تأسيسها من جهل القيادات الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية داخلهـا، بـسبب عـدم اهتمامهـا                 
  . بالالجئين بالدرجة األولى، ما خلق حالة من البؤس في أجواء المخيمات الفلسطينية

ظهرت دولـة منـشأها فهـي صـناعة       إن ممارسات األونروا األخيرة كشفت الغطاء عنها وأ       : "وأضاف
  ".أمريكية وإسرائيلية وتعمل على تصفية القضية الفلسطينية، وتحديدا حق عودة الالجئين

  حالة فريدة
إن حالتنا نحن الالجئين    : "لحق العودة في لبنان علي هويدي     " ثابت"من ناحيته، يقول المدير العام لمنظمة       

ختلف عن باقي أماكن وجود الالجئين في األقطار الخمسة التـي           الفلسطينيين في لبنان فريدة من نوعها ت      
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تشرف عليها األونروا، فنحن محرومون من الحقوق المدنية واالجتماعية، كما أن هناك مشكلة حقيقية في               
ـ  .التوزيع الجغرافي لالجئين في هذه المخيمات      أن الدولة اللبنانيـة تمـارس      : "قائالً" فلسطين"وأوضح ل

لتمييز المزدوج، إذ تعاملنا كأجانب أوال وهذا مخالف لقوانين حقـوق اإلنـسان، والتمييـز               علينا سياسة ا  
اآلخر بأنها ال تعاملنا معاملة باقي األجانب، فنحن نعاني من مشاكل اجتماعية وأمنية وصحية وتربويـة                

  ".نفسية
، %60سطينيين فاقت   لحق العودة فإن نسبة البطالة في صفوف الالجئين الفل        " ثابت"وبحسب مدير منظمة    

، مشيرا إلى أن عدد الالجئـين       %33، وبلغت نسبة االزدحام السكاني      %25فيما وصلت نسبة األمية إلى      
 ألفًا، ال يزالون يقيمون في نفس مـساحة         430 ألفًا ووصل اآلن إلى      126في لبنان في بدايات النكبة كان       

  .المخيمات المتعارف عليها من قبل الدولة اللبنانية
، فيما كان وال يزال المعـدل الوسـطي لبيـوت           %18 بين أن نسبة التسرب المدرسي وصلت إلى         كما

 6,5 أمتـار مربعـة يقطنهـا        4 غرفة للمنزل الواحد قائماً على مساحة ال تتجاوز          2,2المخيمات تحوي   
  .أشخاص

بة والظـالم   يعانون من قصر النظر، بسبب الرطو     " شاتيال"من أطفال مخيم    % 35ونوه إلى أن ما نسبته      
 من مخيم برج البراجنة قـد تـوفي         19وهل تعلم أن الضحية رقم      : "واالنقطاع الدائم للكهرباء، وأضاف   

بصعقة كهربائية فقط قبل حوالي شهر نتيجة تداخل أنابيب المياه مع أسالك الكهرباء بسبب انعدام البنيـة                 
  ".التحتية

السيميا في لبنان موجود فـي مخـيم البـرج          وهل تعلم أن أعلى معدل ألمراض الث      : "وأضاف مستهجنًا 
 أالف الجئ فلـسطيني مـن فاقـدي         4 حالة، وهل تعلم أيضا أن هناك حوالي         70الشمالي، ففيه حوالي    

األوراق الثبوتية ممنوعون من التنقل إلى خارج المخيم ومحظور عليهم التعليم واالستشفاء والزواج، وأن              
  ". على أي مورد رزقمن الالجئين ال يتمكنون من الحصول% 36

  انتكاسة كبيرة
على الرغم من أن المنظمـة الدوليـة قـدمت          : "بدوره، يقول اإلعالمي الفلسطيني في لبنان سيف موعد       

 حيث بـدأ االجتيـاح اإلسـرائيلي        1982خدمات شبه حكومية ومنتظمة لالجئين الفلسطينيين، حتى عام         
حيث شهد الوضع الفلسطيني انتكاسـة      "،  1993ى عام   للبنان، لتبدأ مرحلة جديدة من التقطير التدريجي إل       

كبيرة نتيجة توقيع اتفاقية أوسلو، األمر الذي زاد من التدابير التقشفية التي قامت بها األونروا وانعكـست                 
  ". على نوعية وحجم ومستوى خدماتها

ئين في لبنان يدرس     مدرسة لالج  87بالنسبة للواقع التعليمي الراهن لهؤالء الالجئين، هناك        : "وقال موعد 
  ". ألفًا64 مدرسة في سوريا يرتادها نحو 118 ألف طالب وطالبة، مقارنة بـ39فيها نحو 

وبين أن تدني خدمات األونروا التعليمية، تبدأ بسياسة التوظيف، واألبنيـة المدرسـية ولـوازم التعلـيم                 
ـ         ى نـسب الرسـوب والتـسرب       والضغوط واإلهمال، مرورا بانعكاسات السياسة التعليمية لألونروا عل

  .المدرسي واألمية، ومسألة التعليم ما بعد الثانوي، وليس انتهاء بالتعليم الجامعي ومشكالته
أما على المستوى السياسي، أوضح أنه ال يوجد مرجعية سياسية موحدة للفلسطينيين في لبنان، علـى أن                 

إن إجـراء انتخابـات فـي       : "ر معها، وقـال   وجودها يعد مهما لجهة التعاطي مع الدولة اللبنانية والحوا        
المخيمات الفلسطينية الختيار ممثلين لهم أمر مهم جدا يتيح القدرة على مواجهة كـل التحـديات التـي                  

  .تعصف بالفلسطينيين في لبنان
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  هروب من المسئوليات
هو " ونروااأل"من جهته، رأي الكاتب الفلسطيني في لبنان سمير أحمد، أن ما يجري اليوم داخل مؤسسة                

هروب من المسئوليات ضمن برنامج ممنهج لتقليص الخدمات، وتفريـغ المؤسـسات مـن جوهرهـا،                "
  ". وبالتالي تقويضها وترك الالجئين في مهب الريح

  تجزئة المطالب
من ناحية أخرى، اتهم الباحث الفلسطيني في لبنان هيثم أبو الغزالن، بعض النواب اللبنـانيين بمحاولـة                 

الب والحقوق الفلسطينية لالجئين الفلسطينيين، ويتمثل ذلك بسلسلة من عمليات التجزئة مـن             تجزئة المط 
  .منع التملك العقاري، إلى التداول بقضية البناء في المخيمات، والتعاطي األمني مع هذه المخيمات

ـ  ي رفض ومحاربة   لألسف هذه العقلية ال تخدم التوجهات الفلسطينية واللبنانية عموما ف         ": "فلسطين"وقال ل
، مشيرا إلى أن الفلسطينيين أكدوا مرارا رفضهم التام         "التوطين الذي هو قضية مشتركة لبنانيا وفلسطينيا      

ومحاربتهم ألية مشاريع هدفها التوطين أو التهجير، وأكدوا إصرارهم على العودة إلى أرضهم وديـارهم               
  .المحتلة

قاط سلفاتوري، كانت نتيجة للـنهج الجديـد الـذي تتبعـه            وبين أن الحمالت الفلسطينية التي تطالب بإس      
األونروا، من محاولتها لتغيير اسمها إلحداث تغيير كامل في بنية الوكالة وطريقة عملها ووظيفتها، فـي                

  .خطوة هدفها إحالة خدماتها للدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين
بر التقليص التدريجي في مهامهـا التربويـة        ع) األونروا(وأفاد أن هناك محاوالت مستمرة إلنهاء عمل        

  .والصحية والمساعدات المالية واإلغاثية
يقع الالجئ الفلـسطيني، ليكـون مجمعـا        ) ف.ت.م(وسياسة  " الحكومة اللبنانية "و" الوكالة الدولية "وبين  

 لحصيلة ممارسات ومصالح وسياسات هذه األطراف الثالث، التي تعالج قضية الالجئين وفـق رؤيتهـا              
الشخصية ومعالجتها للوقائع، ال وفق مشاهد التجويع وانتشار البطالة وارتفاع عدد ضحايا سوء الخدمات،              

  .وتدمير البنى التحتية في المخيمات الفلسطينية بلبنان
  9/8/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  عباس غير جاهز للمصالحة .70

  مصطفى الصواف
 ولقاء القاهرة يعقد مرة أخرى بين أطـراف المـصالحة،           !..يقولون مصالحة، وما أدراك ما المصالحة؟     

وبناء على رغبات تركية ومصرية دون أن يكون هناك تغير في المواقف، وسيد الموقف هو تأجيل بحث                 
بعض األجندة وعلى رأسها الحكومة، والبحث في ملفات أكثر تعقيدا منها كالمنظمة واألجهـزة األمنيـة،    

ترض أن تنتهي دون حوار أو نقاش أكثر من الذي كان، وهي االعتقـاالت             وملفات رغم أهميتها كان المف    
  .السياسية وجوازات السفر

الغريب أن الحديث يدور عن لقاء يجمع فتح وحماس في القاهرة وحملة االعتقاالت زادت فـي الـضفة                  
مطلوبون بتـسليم   الغربية، وكذلك االستدعاءات ومداهمات المنازل وتهديد األقرباء باالعتقال ما لم يقم ال           

أنفسهم كما حدث مع الصحفية مجدولين حسونة، وكأن األجهزة األمنية تريد أن ترسل رسالة على شرف                
تحاوروا في كل شيء إال في الموضوع األمني واالعتقاالت السياسية، ألنـه ال             : "اللقاء تقول للمتحاورين  
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ا اآلم الجنرال األمريكـي مـولر، وهـذا         أحد له سلطة عليها سوى الشركة متعددة الجنسيات التي يقوده         
  ".الملف ال عالقة له ال بالسلطة وال بالسيد أبو مازن

رأس يـسيطر عليـه عبـاس، ورأس ال    : كيف يستقيم األمر ونحن أمام رأسين في الضفة الغربية    .. إذن
كن أن ينجح   هل يم : وفي هذه المعادلة  !.. سيطرة إال للممول األمريكي الغربي والمنسق اإلسرائيلي عليه؟       

لقاء القاهرة في تحقيق تقدم بملف المعتقلين السياسيين كأول وجه من وجوه تحقيـق المـصالحة علـى                  
  ..األرض؟

يقول المتحاورون إن ملف الحكومة الذي عطل التوصل إلى اتفاق حوله سيؤجل البحث فيـه، وسـيكون                 
 وعطله محمـود  2005قاهرة عام هناك بحث في ملف منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ملف فيه اتفاق ال        

القيادة الوطنيـة  "عباس وهو بحاجة فقط إلى أن يفعل هذا القرار، ولكن اتفاق القاهرة للمصالحة زاد عليه    
، وهذه وحدها كفيلة بإخفاق التوصل إلى اتفاق في هذا المحور، وبخاصة إذا علمنا أن عقلية محمود                 "العليا

 ال يمكن لها أن تقبل قيادة فلسطينية تكون رقيبـا وحـسيبا علـى               عباس الفردية التي ال تقبل أي شراكة      
  .قرارات محمود عباس وتصرفاته وسلوكياته السياسية المتعلقة بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني

ربما يكون ملف االنتخابات أسهل من الحكومة والمنظمة، ولكن أيضا هذا الملف ال يمكن أن يطبق حتى                 
 كل بنوده، وسيبقى كاتفاق المصالحة حبـرا علـى ورق ألنـه ال يعقـل أن تجـري                   لو تم االتفاق على   

االنتخابات بدون حكومة توافقية، وال يعقل أن يكون هناك انتخابات بدون بيئة سياسية وحريـات، فهـل                 
  ..المطلوب اتفاقيات موقعة على ورق دون أن يكون هناك تنفيذ لها في أرض الواقع؟

جاء وفق رغبة تركية مصرية لكن دون أن تتـوفر لـدى أبـو    " عالقات عامة"قاء يبدو أن لقاء القاهرة ل  
مازن أي إرادة سياسية جديد، وأن الموافقة على اللقاء ما هو إال مناورة جديدة تستهدف استهالك الوقـت         
حتى تظهر نتائج التوجه إلى األمم المتحدة في سبتمبر أو العودة إلى طاولة المفاوضـات مـع الجانـب                   

سرائيلي، وفي حال النجاح لن يهتم عباس كثيرا بالمصالحة، ولكن وفي حال اإلخفاق قد يكون هنـاك                 اإل
  . ثم وضع الملف برمته في حجر الشعب الفلسطيني-ربما تكون المصالحة-توجهات أخرى 

 حتى ذلك الحين ستبقى األمور على ما هي عليه، وسيكون لقاء القاهرة بال نتائج يمكن أن يبنى عليهـا،                  
  .وسيقتصر على التقاط الصور والمؤتمرات الصحفية على أمل اللقاء في موعد قادم

  9/8/2011، الرسالة، فلسطين
  

  نتنياهو يستجدي المقاومة .71
  مصطفى يوسف اللداوي. د

يبدو أن ربيع الثورات الشعبية العربية قد وصل بسرعة إلى تل أبيب ومدنٍ إسرائيلية أخرى، وبدأ يهـز                  
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ويهدد استمرار حزبـه علـى رأس الحكومـة             بعنف كرسي رئيس    

اإلسرائيلية، وقد ظن نتنياهو أنه بمأمنٍ من الثورة، وأنه بعيد عن االضطرابات، وأن شعبه لـن ينقلـب                  
اً رئيـساً   عليه، متباهياً بأن دولته هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وأن شعبه قد اختاره راضي              

للحكومة، بيد أن الحكومات المجاورة لهم حكوماتٌ ديكتاتورية قمعية، تحكم شـعوبها بالحديـد والنـار،                
وتقمع بقوة السالح مساعي اإلصالح ودعوات الحرية، فهي ال تستجيب لمصالحهم وال تهتم بـأمورهم،               

اظ على أنظمتها، والبقاء طـويالً      وال يهمها أن تشركهم في الحكم أو أن تشاورهم في القرار، فغايتها الحف            
  . في سدة الحكم
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نتنياهو رجٌل متطلع إلى السلطة، شغوفٌ بها، متمسك بكرسيها، تسحره األضواء، وتجذبـه العدسـات،               
يحرص وزوجته سارة على منصبه رئيساً للحكومة اإلسرائيلية، ويخشى أن يفقده للمرة الثالثـة، شـكل                

طرفة، وربط نفسه إلى أفيغودور ليبرمان وحزبه، ورضي أن يكون          حكومته من فسيفساء حزبية دينية مت     
تبعاً له، مؤيداً لسياسته الخارجية الرعناء التي أفقدت حكومته الكثير من األصـدقاء، ومنفـذاً ألجندتـه                 
الداخلية التي عطلت الكثير من برامجه، وملتزماً بمحدداته السياسية تجاه عملية الـسالم، فجمـد ألجلـه                 

تصال مع السلطة الفلسطينية، وأفشل كل محاوالت استعادة الحوار واستئناف المفاوضات، ووأد            قنوات اال 
كل المساعي الدولية الساعية للوساطة بين حكومته والسلطة الفلسطينية، وقد استخف نتنيـاهو باألزمـة،               

لتواصل، ولن  وظن أنها مظاهرةٌ وستنتهي عندما تنفض، ولن يكون لها أجندات وال برامج لالستمرار وا             
  . تتشكل مجموعاتٌ إسرائيلية على الفيس بوك لتنظيم الخروج كل يوم

تعلم اإلسرائيليون من الشعوب العربية الثائرة، التي سكنت الميـادين، وعمـرت الـشوارع والـساحات                
العربية، فنزلوا باآلالف إلى الشوارع والميادين، ورفعوا شعارات سياسية وأخرى اجتماعيـة، وطـالبوا              

إسقاط حكومة نتنياهو، وبعودته إلى بيته، وتخليه عن منصبه، أو أن يستجيب إلـى طلبـاتهم، ويلبـي                  ب
حاجاتهم، ويخضع إلى شروطهم، وهي شروطٌ كثيرة ومعقدة، قد تؤدي إلى إفالس خزينته، وانفـضاض               

الملفـات  شركائه وحلفائه، وتفكك حكومته، وانهيار منظومتها االسـتيطانية وفلـسفتها األمنيـة، إذ أن               
المطروحة كثيرة، والعناوين المرفوعة يعجز عن التعامل معها، أو إيجاد الحلول لها، فضالً عـن عـدم                 
وفائه لناخبيه في تطبيق برنامجه االنتخابي الذي جاء على أساسه إلى السلطة، وتخبطـه األعمـى فـي                  

طمئنان عليه، والتعرف على    التعامل مع ملف الجندي األسير جيلعاد شاليط، وعجزه عن استعادته، أو اال           
  . حالته أو مصيره

يتطلع نتنياهو المتمسك بالسلطة والحريص على المنصب لالستعانة بالشيطان ليبقيه في منصبه، ويبعـد              
عنه شبح التنحي أو االستقالة، فهو ليس ديمقراطياً كما يدعي ويتبجح، فلو كان كذلك الستجاب إلى ضغط                 

ه الخيار ليقرر في مصيره بنفسه، بذات الطريقة الديمقراطيـة التـي            شعبه، وتنازل عن منصبه، وترك ل     
جاءت به إلى السلطة، ولكن حقيقته ليست ديمقراطية كما يدعي، ولهذا فهو يتطلع للبقاء في منصبه بـأي             

  . شكل، ويبحث عن كل السبل التي تحقق هدفه، وتثني شعبه عن المطالبة برحيله واستقالته
اإلسرائيلية والجبلة اليهودية التي فطروا عليها قديماً وعاشوا بها سنين طويلة، فهم            يعرف نتنياهو الطبيعة    

يجتمعون على الخوف، ويتحدون في ظل الخطر، ويلتقون إذا دقت طبول الحرب، إذ يخيفهم اإلحـساس                
لـذي  بالخوف وفقدان األمن، فيبحثون عن مظلة تحميهم، وقائد يجنبهم الموت والتشرد والتيه والضياع ا             

عانوا منه طويالً، وهو يملك من خالل منصبه مفاتيح الخوف والقلق، وقادر على أن يفتح فوهات النـار                  
  . الحارقة، التي ستجبر شعبه على الصمت واالختباء، ونسيان دعواتهم له بالتنحي واالستقالة

ل سـاخنة مـع خـصوم       لهذا ال بد من حربٍ صيفية جديدة، حزيرانية إسرائيلية مباركة، تفتح جبهة قتا            
الذين يحملون الموت الزؤام لشعبها، ويتطلعون إلى هزيمتها واستئصالها من جذورها، والذين            ) إسرائيل(

بصواريخهم يهددون وجودها، ويهزون أمنها، ويعرضون سالمة مواطنيها للخطر، فالحرب وقد بـدأها             
 أمام نتنياهو سوى ضرب خـصومه       على غزة هي بوابة االستقرار عند نتنياهو، وطود النجاة له، فليس          

واستفزازهم، ودفعهم للرد واالنتقام، وإطالق العنان لصواريخهم لتـسقط علـى المـدن والمـستوطنات               
اإلسرائيلية، فهذا هو السبيل الوحيد أمام نتنياهو لمواجهة خصومه، وتحدي إرادتهـم، ودفعهـم لنـسيان                

لى المالجئ بعيداً عن الساحات والميـادين العامـة،   شعاراتهم، والتمسك به واالحتماء بعباءته، والنزول إ    
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وإال فإنه سيجد نفسه مضطراً ألن يتجرع كأس التنحي المرة، والتي لن تتوقف عند التنحي، بل قد تقوده                  
  . إلى قفص االتهام، متهماً تنهال عليه آالف التهم التي كان يصدها بسلطته ومنصبه

 سلة أهداف، فهي قد تنقذه من مصيرٍ مشئوم يتمنى أال يكون،            الحرب الجديدة قد تحقق لنتنياهو وحكومته     
فتخلي شوارع المدن من المتظاهرين والمحتجين، وقد تمكنه من إعادة ترتيب ائتالفه الحكومي ليـتخلص               
من ربقة التبعية والعبودية ألفيغودور ليبرمان وحزبه، واالنطالق نحو تحالف آخر ذي قاعدة برلمانيـة               

ه من إطالق عجلة االقتصاد اإلسرائيلي، والتخلص من االنكماش والركـود والبطالـة          عريضة، وقد تمكن  
وتراجع القوة الشرائية، وقد ينجح نتنياهو في عدوانه الجديد فـي إعـادة بعثـرة األوراق الفلـسطينية،                  
فيضرب مساعي المصالحة الوطنية، ويعيد توازنات القوى الفلسطينية، ويرسم خارطـة قـوى جديـدة،               

  .  المساعي العربية والفلسطينية التي تخطط للذهاب إلى األمم المتحدة في أيلول القادمويفشل
فهل تستجيب المقاومة الفلسطينية واللبنانية إلى أماني نتنياهو وتحقق أحالمه، فتطلق سيالً من الصواريخ              

تطالب ببقائـه،   على مدنه ومستوطناته، فتجمع فلول شعبه تحت رايته، وتوحد أصواتهم لتهتف باسمه، و            
لعلها هذه المرة هي الحقيقة، فنتنياهو ووزير دفاعه المشئوم وأركان جيشه المهزوز يـستفز المقاومـة،                
ويحاول جرها إلى معركة قد ال تكون متكافئة، وقد ال تحقق التوازن المطلوب، وقد ال تعيد الهيبة إلـى                    

لعسكرية وفق المخططات اإلسرائيلية، وقـد      الجيش اإلسرائيلي، وقد ال تتمكن من إعادة رسم التوازنات ا         
ال تتمكن من استعادة شاليط وتحريره، ولكنها بالتأكيد ستنسي اإلسرائيليين وسـاوس الثـورة، وسـتخمد             
أصواتهم العالية، وستدفعهم بسرعة إلى الخنادق والمالجئ، طلباً للحياة، وخوفاً من الموت، فهـل يـنجح       

  ...  استفزازها، أو توريطها لينجو بنفسه وحكومته؟ نتنياهو في استجداء المقاومة أو في
  9/8/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  فياض يسكن مجمع األزمات .72

  نبيل عمرو
يواجه الفلسطينيون حاليا مجموعة من األزمات، بعضها يتم االعتراف به مثل األزمة الماليـة، وبعـض                

  . التغاضي عنه وتركه للزمنآخر يتم الهروب منه مثل األزمة السياسية، وما تبقى يتم
هنالك قول يرقى إلى مستوى البديهيات الثابتة، هو أن جذر األزمات الفلسطينية جميعا هو االحتالل، غير                
أن األزمات المنبثقة عنه، أو المتأثرة به، تقض مضاجع الفلسطينيين وتضعهم على نحو جماعي في حالة                

في أمر أي المخارج يختارونها للتخفيف مـن أذى         قلق من حاضرهم، وأمام غموض يلف غدهم، وحيرة         
  .الخروج منها: األزمات دون أن نجرؤ على القول

أدرت حوارا تفصيليا مع الدكتور سالم فياض، الذي يحمله البعض المسؤولية عن هذه األزمـة الماليـة،         
  :ويحمله الجميع مسؤولية الخروج منها، كان تحليله باختصار ما يلي

سطينية، وتحديدا الحكومة، بعملية انتقال صعب من واقع االعتماد الرئيسي على التمويل            تقوم السلطة الفل  
الخارجي إلى واقع آخر، يقل فيه هذا االعتماد تدريجيا، حتى يبلغ مستوى تكون فيـه الـسلطة قـادرة،                   

  .جيبإمكاناتها المالية، على مواصلة الحياة واالبتعاد عن دائرة االرتهان المطلق للتمويل الخار
 والقـول   -وإننـا   .. وهذه المرحلة التي يشبهها بالمخاض، لها تحدياتها وآالمها وحتى أثمانها الباهظـة           

 من خالل مضينا في إقامة وتطوير البنية التحتية للدولة العتيدة، نواجه تحديا مضاعفا هو، إلى                -لفياض  
مـا ينفـق علـى عمليـة التنميـة          جانب تأمين االحتياجات العاجلة كالرواتب والنفقات الجارية، هنالك         
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المستدامة؛ إذ نجد أنفسنا مضطرين لملء فراغات الدعم الخارجي المقبل لنا على هيئة مـشاريع فنـدفع                 
وال مناص من بذل    .. وبالتالي ال مناص هنا من مواجهة أزمات      .. جزءا مهما من مداخيلنا في هذا االتجاه      

  .جهود مضاعفة لعبورها ووضع حلول لها
قتراض مثال؟ فأنت متهم بزيادة منسوب الدين على السلطة وأن كل ما تفعلـه يـستند إلـى                  باال: تدخلت

  .المغاالة في االعتماد على الديون
إننا نقترض، وال مجال للبقاء على قيد الحياة دون اللجوء إلى هذه الوسيلة المعتمدة في جميـع كيانـات                   

أستطيع القول إننا خفضنا الديون بمقدار يزيد قلـيال         ودول العالم، لمعالجة أوضاعها االقتصادية، إال أنني        
على مليار ونصف المليار دوالر، ونحن ماضون في ذلك، وعند الحديث عن األزمة المالية، ال نـستطيع    

ولقد اتفقت مع الدكتور فياض على أن هنالك ارتباطا جدليا بـين الـسياسة              . عزلها عن األزمة السياسية   
أي . رتباط في الحالة الفلسطينية ليس كما يصور بسطحية أقرب إلى الـسذاجة           واالقتصاد، إال أن هذا اال    

أنه كلما اتخذنا موقفا ينبع من المصلحة الوطنية كما يقدرها صانع القرار السياسي نواجه أزمـة ماليـة،                  
ـ     . ونصور األمر للجمهور كما لو أن أزماتنا المالية مرتبطة كلها بمواقفنا السياسية            يس إن هذا التعمـيم ل

وإن الكثير من الدول تنصحنا وتقترح علينا خطوات سياسية معينة، إال أن سلوك هذه الدول               .. دقيقا تماما 
معنا، سواء بالضغط أو التلويح به أو حتى ممارسته، ال يلغي المعضلة األساسية لالقتـصاد الفلـسطيني                 

صادية العالمية وتعثـر مـشاريع      وجذرها االحتالل، وبعض مسبباتها كذلك تأثرنا المباشر باألزمات االقت        
  .التنمية وصعوبة االنتقال إلى حالة من االستقرار تهيئ المناخ األمثل لتطوير االقتصاد وترسيخ دعائمه

إن فكرة الدكتور سالم فياض وخطته وإن كانت مدعومة من غالبية الفلسطينيين، كما تشير اسـتطالعات                
الدول المانحة، إال أنها تظل رهينـة معادلـة ومـؤثرات    الرأي، ومرحبا بها من قبل دول العالم، خاصة         

متحركة وخطرة، مؤثرات جذرها االحتالل، أي السياسات اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وانعكاساتها            
  .الدولية

إن التجربة الفلسطينية في بناء الدولة على األرض والسعي للحصول على شرعية قانونيـة وسياسـية ال               
إن هذه التجربة ال تـزال      .. أو تتحقق إال بموافقة إسرائيلية وتسهيالت أساسية من جانبها        يمكن أن تكتمل    

محمية بمعادلة قوامها االعتبارات الدولية، ومدى استعداد العالم، وفي مقدمته الواليات المتحدة وأوروبـا،    
لي لالنقـضاض عليهـا     لحماية هذه التجربة، وإقامة جدار يفصل، ولو نسبيا، بينها وبين التحفز اإلسرائي           

وحماية من هذا النوع تظل محفوفة بالخطر، وعرضة للتالشي، إذا ارتكبت أخطاء            . وإعادتها إلى الصفر  
أو تغيرت قواعد اللعبة ووجدت إسرائيل نفسها في وضع يحتم عليها المجازفـة بهـدم الجـدار          . سياسية

لرغم من الخطوات المهمة التي قطعتهـا       التي ال تزال على ا    » الطرية«الدولي الحامي واستباحة التجربة     
  .قابلة للعطب وحتى العودة إلى الصفر

من هنا تتضح أهمية الحسابات المتأنية والمدروسة بعناية قبل اإلقدام على أي خطوات سياسية مـن أي                  
قد يكون مهما التفسير اإليجابي لكل خطوة يخطوها الفلسطينيون من زاوية الـدوافع والخيـارات               . نوع
حة، لكن األهم أن نضع في االعتبار كيف يفهم العالم هذه الخطوات وكيف سيتصرف حيالها، وكيف                المتا

  .ستستغل إسرائيل ما يجري، وكيف تتعامل معه
في الصورة، كعامل مفصلي في التأثير علـى األزمـات          ) أيلول(وهنا يظهر ما يسمى استحقاق سبتمبر       

شهد سترى خالل هذا الشهر، إال أن مـا يليـه هـو األهـم،          الفلسطينية سلبا أو إيجابا؛ ذلك أن ذروة الم       
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وبصرف النظر عما سيتحقق في سبتمبر وما ال يتحقق، ستظل الساحة الفلسطينية مجمع أزمات متداخلة               
  .وسيظل الفلسطيني ينتقل بينها ويدفع ثمنها إلى أن يقضي اهللا أمرا كان مفعوال

  10/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  طيني ـ اإلسرائيلي على تجاوز اتفاقات أوسلوالسباق الفلس .73
  ماجد كيالي

لم يعد مناسباً البتّة الحديث عن تسوية تفاوضية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وفق مـسارات اتفاقـات                
ذلك أن هذين الطرفين باتا منذ زمن طويل يعمالن من خارج هذه المسارات، ال سـيما                ) 1993(أوسلو  

، وبالتحديد منذ انـدالع االنتفاضـة الثانيـة         )2000يوليو/تموز" (2-كامب ديفيد   "منذ انهيار مفاوضات    
إلى ذلك لم تكن ثمة مفاجأة فـي        .  اإلسرائيلية التي تلتها   -، والمواجهات الفلسطينية    )2000أواخر العام   (

غائهـا  بإمكـان إل ") تهدد"أو (التسريبات التي صدرت أخيراً عن مكتب رئيس حكومة إسرائيل والتي تفيد         
، بدعوى الرد على الخطوات األحادية التي قـد تتّخـذها           )السياسية واألمنية واالقتصادية  (اتفاقيات أوسلو   

  !السلطة في اليوم التالي لالعتراف الدولي المرتقب بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة
" إسـرائيل بيتنـا   "و" ليكـود ("ذلك أن االئتالف الحاكم في إسرائيل       . طبعاً ثمة مخاتلة في هذا الموضوع     

هو في األصل معاد التفاق أوسلو، رغم كل االجحافات الكامنـة فيـه بالنـسبة الـى حقـوق                   ") شاس"و
علماً أن إسرائيل كانت دفنت هذا االتفاق بمعاودتها احتالل المناطق التـي تـسيطر عليهـا                . الفلسطينيين

ق الضفة، وبقيامها بخطوة االنسحاب األحادي      ، وبتعزيزها األنشطة االستيطانية في مناط     )2002(السلطة  
، ناهيك عن أن المرحلة االنتقالية التي نص عليها االتفاق المذكور كانت انتهـت              )2005(من قطاع غزة    

  .، من دون أن يعني ذلك شيئاً)1999في (قبل أكثر من عقد 
لتفاوضـي، إلـى األمـم      وبالمثل يمكن النظر إلى إصرار الفلسطينيين على الذهاب، من خارج المسار ا           

باعتباره بمثابة تمرد علـى     ) 1967عام  (المتحدة النتزاع االعتراف بدولتهم في حدود األراضي المحتلة         
اتفاق أوسلو، حتى لو احتسب ذلك كنوع من رد فعل على التملصات واالنتهاكـات اإلسـرائيلية لعمليـة          

ولو أنها  (خطوة باعتبارها بمثابة صحوة متأخّرة      كما يصح النظر إلى هذه ال     . التسوية ولحقوق الفلسطينيين  
على االجحافات والثغرات الخطيرة الكامنة في اتفاق أوسـلو، ومـن ضـمنها االنخـراط فـي                 ) ناقصة

مفاوضات ال مرجعية قانونية ودولية وزمنية لها قبل الحسم في شأن وقف األنشطة االسـتيطانية، ومـن                 
وضع إسرائيل باعتبارها دولة محتلة تسيطر على الفلسطينيين      دون تحديد مآل التسوية، ومن دون تعريف        

علماً أن الفلسطينيين لم ينطلقوا في هذا االتفاق من مبدأ المطالبة باألراضي التي             . وتحتل أراضيهم بالقوة  
 في المئة من مساحة فلسطين، وإنما مـن         42، وتشكّل   )1947 عام   194رقم  (أقر لهم بها قرار التقسيم      

 في المئة من مساحة فلسطين، مـا        27، وهي تشكّل    1967حاب من األراضي التي احتلت عام       مبدأ االنس 
، قبـل أن  "حقّين"و" شعبين"سهل على إسرائيل تحويل هذه األراضي أيضا، إلى مناطق متنازع عليها بين      

  !تبدأ عملية المفاوضات
ن التمرد على إطارات اتفاق أوسـلو       جدير بالذكر أن هذه ليست المرة األولى التي يحاول فيها الفلسطينيو          

إثـر تبيـنهم    ) 2000أواخر عام   (فقد حاولوا ذلك سابقاً عبر توجههم نحو االنتفاضة والمقاومة المسلحة           
، وهي  )2000يوليو  /تموز" (2-كامب ديفيد   "إصرار إسرائيل على فرض امالءاتها عليهم في مفاوضات         

  .ظروف الدولية والعربية غير المناسبة حينهامحاولة لم تنجح ألسباب فلسطينية، وبسبب ال
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يستنتج من كل ما تقدم أن اتفاقات أوسلو انتهت منذ زمن بعيد، مـن الناحيـة العمليـة، وأن الطـرفين                     
الفلسطيني واإلسرائيلي إنما يسعيان في واقع األمر، وبعد كل هذه التجربة، إلى إيجاد ترتيبـات جديـدة                 

ن خالل فرض كل واحد منهما أجندته على الطرف األخر، من خـارج             للعالقات بينهما، ولو جاء ذلك م     
  .العملية التفاوضية

ثمة هنا ناحية أخرى مهمة، أيضاً، ومفادها أن المعطيات العربية والدولية المؤثّرة على مكانة إسـرائيل،                
ر، علـى  وعلى الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، تغيرت كثيراً، وال شك أن ذلك يفرض نفسه، أو يؤثّ 

الطرفين المعنيين بالتسوية، بشكل أو بآخر، من دون أن يعني ذلك أن ارتدادات ما يجري على الطرفين                 
  .واحدة

ولعل هذا يفسر سعي إسرائيل، في هذه المرحلة للتملّص من أية التزامات في عملية التسوية، وتأجيل كل                 
لفلسطينيين في انتظار انكشاف األحوال فـي       شيء، بما في ذلك تجنّب أية مواجهة في األمم المتحدة مع ا           

  .البلدان العربية، ال سيما المجاورة
ففي هذه المرحلة من السهولة بمكان مالحظة مدى الحيرة التي تنتاب إسرائيل في شأن كيفية تحديد شكل                 

ـ                ي تعاطيها مع التداعيات الناجمة عن الثورات العربية، التي أعادت الشعوب إلى مسرح التـاريخ، والت
فعلى رغـم   . تحاول إدخال الشرق األوسط في التاريخ العالمي، أي في الحداثة والديموقراطية والعقالنية           

أن إسرائيل تدعي االنتساب إلى كل ذلك، بادعائها إنها بمثابة واحة للديموقراطية والحداثة فـي الـشرق                 
 ال سيما بالنظر إلـى االهتمـام        األوسط، إال إنها تجد نفسها متضررة من إنهاء احتكارها لهذه الصورة،          

  .والتعاطف العالميين مع التطورات الحاصلة في البلدان العربية
المشكلة األكبر بالنسبة الى إسرائيل أيضاً، أن األمر لم يعد يتوقف عند حدود ما يجـري فـي البلـدان                    

تار على ما يـسمى     العربية، فثمة في اإلقليم الشرق أوسطي تغيرات كبيرة أيضا، فهذه تركيا أسدلت الس            
الذي كان يعتبـر حاميـاً للنظـام    (ديموقراطية وعلمانية العسكر، بعد استقالة هيئة أركان الجيش التركي     

، وها هي تركيا تحافظ على نظامها العلماني، مع حـزب إسـالمي منفـتح علـى العلمانيـة                   )العلماني
  .والليبرالية

ياً أو مفهوماً بالنسبة الى اسرائيل، لكن األمر ليس         وقد كان يمكن للتغيير الحاصل في تركيا أن يكون عاد         
وثانياً، بـسبب أن    . كذلك، أوالً، بسبب تزامن ذلك مع هبوب رياح الثورات الشعبية الديموقراطية العربية           

إسرائيل، في هذه المرحلة، تذهب في اتجاه معاكس، أي في اتجاه االنتقاص من العلمانية والليبرالية بواقع                
ت العنصرية والدينية المتزمتة فيها، وبدليل إصرارها على االعتراف بها كدولـة يهوديـة              صعود التيارا 

  .في المنطقة، ما يثير الشبهات حول حقيقة ديموقراطيتها وعلمانيتها) دينية(
أما بالنسبة الى الفلسطينيين، فإن إصرارهم على وقف المفاوضات والذهاب نحو األمم المتحـدة فيبـدو                

وليس من الـصعب    . منهم الستثمار التغيرات العربية الحاصلة، بدفع من الثورات الشعبية        بمثابة محاولة   
  .التكهن بأن أمر الفلسطينيين كان يمكن أن يكون غير ذلك فيما لو كان نظام مبارك ما زال قائماً

ادة الفلسطينية  أما بالنسبة الى اعتبار الصحوة الفلسطينية ناقصة، على أهميتها، فينبع من االعتقاد بأن القي             
بإمكانها، مع التوجه إلى األمم المتحدة، تفعيل كل األوراق التي تعزز من استثمار التغيرات الحاصلة في                

ويأتي ضمن ذلك انجاز المصالحة الفلسطينية، واسـتثمار الظـروف          . البيئات العربية واإلقليمية والدولية   
ا ودورها، باعتبارهـا بمثابـة الكيـان الـسياسي     الراهنة لتعزيز مكانة منظمة التحرير وتفعيل مؤسساته 

المعنوي لكل الفلسطينيين والمرجعية القيادية العليا لهم، وفتح الخيارات السياسية، بعدم االرتهان لخيـار              
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إذ ليس من المعقول، وال المنطقي أن تهدد إسـرائيل بإلغـاء          . وحيد، هو خيار الدولة في الضفة والقطاع      
في حين أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل بالتزاماتها مـن          )  والمجحفة والمهينة  الظالمة(اتفاقات أوسلو   

  !هذا االتفاق
نعم ثمة أمام الفلسطينيين فرصة في هذه اللحظة التاريخية العربية، وعلى ضوء التعنت اإلسـرائيلي، وال               

لطـرح مـشروع    سيما على ضوء تحول إسرائيل أكثر فأكثر نحو دولة استعمارية وعنصرية ودينيـة،              
، أي  )ال دينية وال عسكرية   (فلسطيني نقيض يتأسس على السعي إلقامة دولة واحدة، ديموقراطية ومدنية           

  .دولة مواطنين، باعتبار ذلك حالً مناسباً وعادالً لمختلف تجليات الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
ار إقامة دولة فلسطينية، في حال      هذا ال يعني القطع مع هدف دحر االحتالل من الضفة والقطاع ومع مس            

سنحت الظروف لذلك، وإنما يعني فتح أفق سياسي إلمكان استعادة المشروع الوطني باعتباره مـشروعاً               
يتجاوب مع حقوق ومطالب الفلسطينيين، في كافة أماكن تواجدهم، واستعادة الحركة الوطنية الفلـسطينية              

  .قة والعدالةلطابعها كحركة تحرر وطني تناضل من اجل الحقي
 في قائمـة دول     194وبديهي في هذا اإلطار أن ال توضع دولة فلسطين، المرتجى أن تكون الدولة رقم               

الصادر عن األمم المتحدة، والقاضي بوجوب حق       ) 1949لعام   (194العالم، في تعارض مع القرار رقم       
  .العودة لالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم

جاوز اتفاق أوسلو، فإن الفلسطينيين مطالبون بحسم أمورهم وعدم التـردد           على ذلك، وفي السباق على ت     
  .في هذا االتجاه، وبالتأكيد فإن هذا األمر يتطلب منهم تأهيل أوضاعهم واستثمار كل أوراق القوة لديهم

  9/8/2011، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 
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  ة هاسعمير

فـي  " صـحيح حتـى اآلن    "نشر بالبريد اإللكتروني رابطا ألقوال الصحفية ايالنا دايان في          " يشع"مجلس  
كـشفته هـذا    "صوت الجيش االسرائيلي يوم الخميس الماضي، دايان تثني على حركة الخيام الجديدة لما              

، ومسموح ايـضا    "مسموح النهوض والصراخ وتغيير القواعد من االساس      : "، على حد تعبيرها   "الصيف
أردت أن أقـول شـيئا      "، تواصل القول،    "بالذات لهذا السبب  "تغيير الرأي والخطأ واالعتراف بالخطأ، و       

 العـدو الـذي نـسميه       -لبعض الراكبين بالمجان على هذه الموجة، ووجدوا نيابة عنكم العدو الكبيـر             
  .المستوطنين

، يـضيفون   "، هم يتدللون في بحر من االمتيازات      هم ال يعرفون ما هو غالء المعيشة، هكذا يقولون لكم         "
القول ويخيل لي ان من يكتب هكذا لم يكن منذ زمن بعيد في غوش عصيون أو في عالية أو فـي هـار                       
براخا، ولم ير ازواجا شابة مثل شباب روتشيلد، بدون ماكنة االسبرسو وبدون الوجبات الجاهزة، ومـع                

تضحية، نعم مثل تلك التي تغمر تل أبيب االن، يمكن الجدال مع            تمسك بالطريق ومخاطرة بالحياة وروح      
ولكن مـن يريـد هنـا       . المستوطنين، يمكن التفكير خالفا لتفكيرهم، بل ومشاجرتهم على سلم االولويات         

  ".مجتمعا قيميا، تكافليا، يمكنه أيضا أن يتعلم منهم شيئا ما ، أو على االقل يحاول التعرف إليهم
ال تنشغلوا باالمور الشخصية مثل حجم الكرفان       : رس جيد للمطالبين بالعدالة االجتماعية    أقوال دايان هي د   

والفيلال للمستوطنين أو بلطفهم، ركزوا على سياسة تسمح بنصب الكرفانات وتبني بيوتا من طابق واحـد          
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ئمـة  واحياء لليهود وتسمح بمزارع لالفراد وعلى مترين من قربها تهدم أكواخـا، خيامـا ومنـازل دا                
  .للفلسطينيين، على جانبي الخط االخضر، ولكن لقصر اليراع، سنتحدث عن جانبه الشرقي

التي " ج" فلسطينيا في المنطقة     656 دمرت هذه السياسة مساكن      2011في االشهر الستة االولى من العام       
لمتحـدة   طفال، هذا ما يتبين من حساب أجراه مكتب تنسيق االمـم ا            351في الضفة الغربية حيث يسكن      

ان يغري بها نزالء الخيام ويقـول   " يشع"التي يحاول مجلس    " ج"، نعم، ذات    "OCHA"للشؤون االنسانية   
 مبنـى سـكن     125 مبنى فلسطيني، بينهـا      342ان هنا يكمن حل السكن السرائيل، يدور الحديث عن          

االشخاص الـذين   اي ارتفاع بخمسة اضعاف في حجم الهدم وحجم         ). االغلبية الساحقة هي خيام واكواخ    (
في تموز اضـيف الـى هـذه        " OCHA" تقرر   -فقدوا بيوتهم مقابل الفترة الموازية من العام الماضي         
  .االحصاءات نحو مائة فلسطيني آخر، هدمت منازلهم

ظاهرة نقل مكان السكن    " ج"حتى بدون الهدم، كما يجد التقرير، يوجد في أوساط الفلسطينيين في المنطقة             
لسبب السائد هو ان اسرائيل تمنعهم من البناء في المنطقة التي تحت سيطرتها الكاملـة،               بغير طواعية، وا  

ال يوجد مخطط هيكلي، امـا      : والتي هي نحو ثلثي الضفة، بلغة مغسولة تجيب فيها االدارة المدنية فتقول           
وف، ليس مـن    فال يوجد للفلسطينيين، اما لليهود فيوجد، والمخططات الهيكلية، كما هو معر          : بلغة البشر 

  .الباري تبارك اسمه او من اهللا
عن االقتالع القصري، الذي    " OCHA"ولراحة المعنيين والمعنيات، فان النتائج تقدم في تقرير جديد لـ           

نشر االسبوع الماضي، ال جديد كثير فيه، صحيح، وباالجمال يتطرق التقرير الى مرض عضال عـادي                
هـا القـصيرة،   /ة الذي ذاكرته/عالم االسرائيلية، ولراحة المستخدم   تتسلل شظايا منه احيانا الى وسائل اال      

مـن جهـة اخـرى،      . يوجد أيضا تذكير بالتمييز في الخدمات، بما فيها حق الوصول الى مصادر المياه            
 سواء على االراضـي     -التقرير الحالي يعفي القراء من تفاصيل مضنية عن تاريخ السيطرة االسرائيلية            

  . ونقلها لرفاه من وعدنا اال نتحدث عنهم شخصيا-العامة الخاصة او االراضي 
" ج" مجتمع فلسطيني فـي المنطقـة        13زاروا نموذجا من    " OCHA"الباحثون الميدانيون العاملون في     

  .وفحصوا كم راسخة التقديرات والشائعات عن ميل سكانها لمغادرتها، ويتبين أن هذه راسخة
 من البلدات بلغ عن تآكل لمصادر المعيـشة         11 منع البناء، فوي      من البلدات بلغ عن انتقال عقب      10في  
، والتي تسببها مباشرة قيود اسرائيلية على اسـتخدام الفلـسطينيين           )الرزق من الرعي او الزراعة    (فيها  

 من البلدات أشارت الى النـشاط االسـتيطاني الـذي يـسبب     10و. لالرض والماء وعلى حرية الحركة 
الجانب االخر من   (ت بلغت عن تنكيالت وعنف جسدي من جانب المستوطنين           بلدا 6مصاعب يومية، و    

وفي معظم المجتمعات التي اجريت اللقاءات فيها شدد النـاس علـى أن             "). خطر الحياة وروح التضحية   "
حياتهم اليومية تدهورت بالقياس الى الجيل السابق من حيث االمن الشخصي، حرية الحركة والوصـول               

  . والخدمات، بما فيها التعليمالى مصادر الرزق
 االحتياطي االكبر الوحيد من االراضي      -" ج"ربما قبل جيل كان الوضع أقل صعوبة، ولكن في المنطقة           

 الف فلسطيني فقط، لماذا هذا العدد القليل جـدا؟، الن           150 يعيش نحو    -للفلسطينيين في الضفة الغربية     
في تلك المناطق كانت سارية المفعول منذ بداية السبعينيات، قبل          القيود االسرائيلية على التنمية الفلسطينية      

لمقرري " التمسك بالطريق "ومناوراته، هكذا منع النمو السكاني المحتمل، ها هو         " أوسلو"وقت طويل من    
  .السياسة االسرائيلية
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 من أن استمرار السياسة االسرائيلية سيؤدي بـبعض مـن المجتمعـات           " OCHA"يمكن تجاهل تحذير    
، بلغة حـذرة    "التبدد واالختفاء التام في الجيل القادم، ان لم يكن قبل ذلك          "الى  " ج"الفلسطينية في المنطقة    

تغييرات ديمغرافية، وتعديالت فـي التركيبـة       "تخشى من   " OCHA"جدا، يمكن أيضا تجاهلها، كُتب ان       
  ".العرقية للضفة الغربية

الـى اصـدار بيـان      " OCHA"اللغة الحذرة جدا لــ      يمكن تجاهل وكالة الغوث ايضا، والتي دفعتها        
منـذ االن  " ج"للصحافة لتقول انه من حيث الدقة الزمنية فاننا بتنا هناك، وان السياسة االسـرائيلية فـي               

تدمر نسيج تلك المجتمعات وفي نهاية المطاف تساهم في االنعطافة الديمغرافية التـي تغيـر التركيبـة                 "
 ال  -عن التطهير العرقي    ) مهما كان عديم االسنان   (ثر قربا لهذا من االحتجاج      اك". العرقية للضفة الغربية  

  .يوجد
قانونيون اسرائيليون أقدم من ايالنا دايان يعارضون تفسير االمم المتحدة وجمعية حقوق المـواطن بـان                

كـن هـل،   هي أرض محتلة ال يجب نقل سكان دولة االحتالل اليها، ول       " ج"الضفة الغربية كلها، بما فيها      
الى جانب وثائق العقارات على البالد باسرها، والتي تلقيناها مباشرة من الباري تبارك اسمه، تلقينا ايضا                

  .فريضة التمييز بين الدم والدم، الشعب والشعب، الطفل والطفل
  هآرتس
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